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POVZETEK
Avtor v magistrski nalogi z naslovom odprava administrativnih ovir pri črpanju sredstev iz
strukturnih skladov EU, proučuje odpravo administrativnih ovir pri črpanju sredstev iz
strukturnih skladov EU. Pojem administrativna ovira je izredno kompleksen pojem, ki nima
enoznačne opredelitve. Najlažje bi pojem administrativna ovira lahko razložili kot nekaj,
kar bodisi posamezniku ( civilni osebi) ali organizaciji (pravni osebi) onemogoča doseganje
zastavljenih ciljev v njihovem vsakdanjem življenju oz. delovanju.
Poleg pojma administrativna ovira se pojavljajo še drugi in sicer: administrativno breme,
administrativni stroški in birokratizacija. Avtor v svojem delu podrobno opredeli omenjene
pojme in prikaže njihovo medsebojno povezanost.
Veliko pozornosti avtor nameni podrobni predstavitvi različnih evropskih programov, ki se
ukvarjajo s problematiko zmanjševanja administrativnih ovir tako na nivoju EU, kot tudi na
nacionalni ravni držav članic EU. Programi na nivoju EU, ki jih avtor v svojem delu
obravnava so: Mandelkernovo poročilo, Lizbonska Strategija, Akcijski program -25% idr.
Na nacionalnem nivoju pa avtor izpostavlja sledeče programe za odpravo administrativnih
ovir: Akcijski program -25%, Enotna vstopna točka, sodelovanje zainteresirane javnosti
pri odpravi administrativnih ovir idr.
Nadalje avtor predstavi strukturne sklade EU in kohezijski sklad EU. Kot strukturne sklade
EU poznamo štiri sklade in sicer: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni
sklad, Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, ter Finančni inštrument za
usmerjanje ribištva. Predstavitev strukturnih skladov EU in kohezijskega sklada EU je nujni
pogoj za razumevanje najpomembnejšega oz. osrednjega dela magistrske naloge, to je
podrobna obravnava administrativnih ovir s katerimi se srečujejo v lokalni samoupravi, ter
organizacijah javnega sektorja. Raziskavo je avtor opravil na podlagi pridobljenih
odgovorov 45 slovenskih občin in 1 organizacije javnega sektorja. Od 46 subjektov, ki so
prispevali odgovore na postavljena vprašanja, je avtor izbral 3 subjekte, s katerimi je
opravil podrobnejši pogovor s pomočjo metode intervjuja.
Avtor je omenjeno tematiko obravnaval z analizo posameznih projektov, ki so jih ali jih še
izvajajo proučevani subjekti in se financirajo iz enega izmed strukturnih skladov EU.
Na podlagi analize projektov in pogovora z odgovornimi za izvedbo projektov, je avtor
predstavil ugotovitve svojega proučevanja, izpostavil kritična področja z vidika odprave
administrativnih ovir, ter podal rešitve za odpravo le–teh, ki jih bo možno aplicirati tudi na
druga področja delovanja lokalne samouprave in organizacij javnega sektorja.
Ključne besede: administrativna ovira, administrativno breme, administrativni stroški,
birokratizacija, Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski
sklad.
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SUMMARY
REMOVAL OF ADMINISTRATIVE HURDLES IN THE DISBURSEMENT OF FUNDS FROM THE
EU STRUCTURAL FUNDS
The author in the master's thesis titled removal of administrative hurdles in the
disbursement of funds from the EU structural funds, investigates the removal of
administrative hurdles in the disbursement of funds from the EU structural funds. The
concept of administrative hurdle is extremely complex concept that does not have a oneto-one definitions. The easiest way to make the concept of administrative hurdle can be
explained as something that either the individual (civilian) or an organization (legal
person) makes it impossible to achieve the desired objectives in their daily lives.
In addition to the concept of administrative hurdle author encounters yet another,
namely: administrative burden, administrative costs and birokratisation. The author in his
work shall specify the terms and displays their coherence.
Much attention is devoted to the detailed presentation of the various European
programmes, which deal with the issue of reducing administrative hurdles both at EU
level, as well as at national level of the EU Member States. Programmes at EU level that
author in his work deals with are: Mandelkern report, Lisbon Strategy, Action programme
-25%, etc. At national level, however, the author exposes the following programmes for
the Elimination of administrative hurdles: Action programme-25%, a Single entry point,
the participation of the interested public to eliminate administrative hurdles etc.
Furthermore, the author presents the structural funds of the EU and the cohesion fund of
the EU. As the structural funds of the EU, there are four funds: the European regional
development fund, the European Social Fund, European Agricultural Guidance and
Guarantee Fund and the Financial Instrument for Fisheries Guidance. Presentation of the
EU structural funds and the Cohesion Fund is an essential prerequisite for the
understanding of the most important and central part of the masters thesis, this is a
detailed hearing administrative hurdles faced by local self-government and the
organisations of the public sector. The research author conducted on the basis of the
replies received from 45 slovenian municipalities and 1 public sector organisation. Of 46
entities that have contributed answers to the questions, the author has chosen 3 entities
with which it is carried out detailed discussion with the method of interview.
The author mentioned topics dealt with the analysis of the individual projects, which they
have, or they have conducted observed entities and financed by one of the structural
funds of the EU. Based on the analysis of projects and talking to those responsible for the
implementation of projects, author presents the conclusions of its study, pointing out the
critical areas with a view to the elimination of administrative hurdles, and delivers
solutions to eliminate them, Solutions will be administered also to other areas of activity
of local self-government and public sector organisations.
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1 UVOD

V današnjem času, ko je globalno prisotna gospodarska kriza, mora v javnem sektorju
priti do spremembe mišljenja javnih uslužbencev. Potrebno jih je motivirati, da bodo s
svojim delom pripomogli k okrevanju gospodarstva, pravtako pa tudi k razvoju lokalnih
skupnosti.
V ta namen se je pred leti začelo uvajanje t.i. novega javnega managementa, katerega
glavni cilj je javni sektor spremeniti v hiter, odziven aparat, ki naj bo državljanom,
gospodarstvu in lokalnim skupnostim prijazen.
Na podlagi novega javnega managementa, ki je sicer že dolgo uveljavljen v Novi Zelandiji
in Združenih Državah Amerike, so se začeli na ravni EU in kasneje tudi pod okriljem Vlade
Republike Slovenije ter Ministrstva za javno upravo sprejemati različni programi za
odpravo administrativnih ovir ( v nadaljevanju OAO), katerih namen je olajšati delovanje
vsem subjektom pri njihovih vsakodnevnih aktivnostih.
Obdobje 2004-2008 je bilo v veliki meri zaznamovano s plačno reformo javnega sektorja.
Pomemben uspeh je bila vzpostavitev enotne vstopne točke Vem, ki je dosegla tudi
priznanje Združenih Narodov, ukinitev dohodninske napovedi...
Lahko bi rekli, da obstajajo tri področja, kjer je potrebna OAO in sicer:
- relacija javna uprava – državljani, podjetja, lokalne skupnosti pri vsakodnevnih oz.
življenjskih situacijah,
- področje e-Uprave,
- uvedba modernih metod upravljanja s človeškimi viri.
Postopki v javni upravi morajo biti racionalni, logični, hitri in učinkoviti. Projekt OAO
temelji na predlogih, ki bi jih zbirali od državljanov, podjetij, pa tudi od zaposlenih v javni
upravi. Na podlagi teh predlogov bi se vsako leto pripravil akcijski načrt na podlagi
katerega bi potem s spremembami zakona in podzakonskih predpisov poenostavljali
postopke na različnih področjih.
Kot primer OAO bi lahko bila ukinitev obveznosti izpolnjevanja obrazcev v upravnih
postopkih, tako da stranki nikoli ne bi bilo potrebno izpolnjevati obrazcev, temveč bi to
namesto nje opravil organ odnosno javni uslužbenec.
Javni uslužbenec bi zahtevo stranke vpisal v informacijski sistem, izpolnjeno vlogo
predložil stranki v vpogled in v kolikor ne bi bili potrebni nobeni popravki, bi stranka vlogo
podpisala in s tem je postopek zaključen.
Primer ukinitve obveznosti izpolnjevanja obrazcev v upravnih postopkih, ki v praksi že
obstaja, je vloga za pridobitev osebne izkaznice ali potnega lista.

1

Pomembno področje za OAO je tudi področje e-uprave. V obdobju 2008-2011 je bil začet
projekt e-Sociala.
Namen projekta je zbrati na enem mestu vse podatke o prejemkih prosilca, njegovih
družinskih članov ter njegovega celotnega premoženja. Na podlagi vseh zbranih podatkov
se potem odloča o različnih socialnih transferjih, kot so npr: otroški dodatek, nadomestilo
za brezposelnost, državne štipendije…
Veliko se je govorilo tudi o vzpostavitvi elektronskega vpogleda v podatke Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s katerimi bi imeli državljanke in državljani možnost
videti lastne podatke, ter ugotoviti, kdaj bodo izpolnjevali pogoje za upokojitev, ter
kolikšna bo višina njihove pokojnine.
Pomemben projekt, ki ni bil realiziran so e-Volitve. Glavni razlog za nerealizacijo projekta
je bila sila nizka podpora vseh političnih strank, saj naj bi e-Volitve prinašale preveliko
tveganje. Da temu ni tako, dokazuje Estonija, ki je leta 2005 izvedla prve zavezujoče
oddaljene internetne volitve na vsedržavni ravni ( lokalne volitve).
Namen projekta je bil povečati volilno udeležbo. Oddaje glasu preko interneta se je
poslužilo 2% volilnih upravičencev, zanimivo pa je bilo dejstvo, da je slabih 5% vprašanih
e-volilcev izjavilo, da zagotovo ne bi volilo, če ne bi bila omogočena e-oddaja glasu,
dodatnih 13% pa verjetno sploh ne bi volilo ( Vintar, 2009, zapiski s predavanj E-uprava).
Zanimiva je tudi ideja o vpeljavi kazalnikov uspešnosti vseh upravnih organov (
ministrstva, organi v sestavi, upravne enote, centri za socialno delo..). Vse te institucije bi
bile dolžne sproti objavljati te kazalnike na spletu, tako da bi lahko vsak državljan javno
videl, kako posluje posamezna institucija. Glavni kazalniki uspešnosti upravnih organov
morajo biti predvsem:
-

Roki potrebni za rešitev posamezne zadeve,
Število zadev, ki niso rešene v rokih ( v primeru zamud bi se morali organi zavezati
v kolikšnem času bodo zamude odpravili),
Meritve zadovoljstva strank,
Meritve zadovoljstva zaposlenih, ter
Inovacije (kaj je bilo storjeno, da bi povečali tako zadovoljstvo strank kot tudi
zadovoljstvo zaposlenih ).

Tretje področje za OAO pa predstavljajo moderne metode upravljanja s človeškimi viri. V
okviru tega je že bil začet projekt razvoj modela kompetenc, a je nažalost zastal.
Razvoj modela kompetenc pomeni, da se natančno definirajo kompetence, ki so potrebne
za zasedbo posameznega delovnega mesta (znanje, veščine, sposobnosti, osebnostne
lastnosti). Kandidate za posamezno delovno mesto se izbira tudi s psihometričnimi testi.
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Vsi ti podatki so nato vnešeni v kompetenčno bazo podatkov, iz katere bi potem glede na
vrsto dela managerji v upravi, lahko izbrali kandidate, ki posedujejo potrebna znanja.
Z vstopom v Evropsko Unijo (v nadaljevanju EU), 1. maja 2004, je Slovenija postala
upravičena do sredstev iz evropskih skladov, ki so ključnega pomena za financiranje
razvojnih projektov.
V okviru EU je Slovenija upravičena do črpanja sredstev iz strukturnih skladov EU in
Kohezijskega sklada EU, ki so sledeči:
- Evropski sklad za regionalni razvoj,
- Evropski socialni sklad,
- Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad,
- Finančni inštrument za usmerjanje ribištva,
- Kohezijski sklad.
V okviru magistrskega dela se bom osredotočil ravno na črpanje sredstev iz strukturnih
skladov EU, na podlagi podatkov proučevanih subjektov ter poskušal prikazati, kje le–ti
vidijo prednosti odprave administrativnih ovir, ter kje se »skrivajo« slabosti oz. ovire, na
katere morda do sedaj nismo bili dovolj pozorni oz. jim nismo pripisovali dovolj velike
teže.
Magistrsko delo je gledano z vsebinskega vidika smiselno razdeljeno na tri dele. V prvem
delu je z deskriptivnim pristopom predstavljena kompleksnost OAO, poleg tega so podane
opredelitve pojmov administrativna ovira, administrativno breme, administrativni stroški in
birokratizacija. Prvi del zajema tudi področje novega javnega managementa, ki bi ga
lahko označili kot začetek razmišljanja o drugačnem javnem sektorju.
Drugi del zajema predstavitev programov za odpravo administrativnih ovir tako na ravni
EU (Mandelkernovo Poročilo, delno Lizbonska Pogodba, Akcijski program -25%...), kot
tudi na nacionalni ravni (Akcijski program -25%, enotna vstopna točka Vem, sodelovanje
zainteresirane javnosti pri odpravi administrativnih ovir), ter predstavitev strukturnih
skladov EU.
Zadnji tj. tretji del pa je namenjen podrobni predstavitvi proučevanih subjektov ter
posameznim projektom, ki so jih/ ali jih še izvajajo proučevani subjekti, ter njihovo
mnenje, kje so administrativne ovire, ki zavirajo postopke izvedbe projekta. Iz vzorca 46
subjektov sem podrobneje proučil 3 subjekte ter njihove probleme v postopku izvedbe
posameznega projekta. Za pridobitev odgovorov proučevanih subjektov je bila
uporabljena metoda intervjuja in izpolnjen anketni vprašalnik. Na koncu sem s pomočjo
komparativne metode primerjal dobljene rezultate, ter bodisi potrdil bodisi zavrnil
postavljene hipoteze.
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Magistrsko delo natančneje obsega 12 poglavij.
Prvo poglavje služi uvodu, obrazložitvi proučevane teme, predstavitvi uporabljenih metod
dela in ciljev raziskave, ter postavitvi hipotez.
Drugo poglavje zajema opredelitev pojmov administrativna ovira, administrativno breme,
administrativni stroški in birokratizacija.
Tretje poglavje predstavlja značilnosti novega javnega managementa, ki je pomenil
začetek razmišljanja o drugačnem javnem sektorju. Bistvo novega javnega managementa
je, da se mora javni sektor pri svojem delu zgledovati po zasebnem sektorju.
V četrtem poglavju so predstavljeni programi za odpravo administrativnih ovir na ravni
EU, kot so: Mandelkern Report, delno Lizbonska Pogodba, Akcijski program -25%.
V petem poglavju pa so predstavljeni programi za odpravo administrativnih ovir na
nacionalni ravni, kot so: Akcijski program -25%, enotna vstopna točka Vem, sodelovanje
zainteresirane javnosti pri odpravi administrativnih ovir.
Šesto poglavje je namenjeno predstavitvi zgodovine nastanka Evropske unije ter
strukturnih skladov EU in Kohezijskega sklada EU.
Sedmo poglavje zajema predstavitev predlogov proračuna za leti 2013 in 2014 glede
črpanja sredstev EU.
Osmo poglavje zajema predstavitev postopka priprave projektov za črpanje sredstev EU
ter predstavitev dejavnikov uspešnosti črpanja sredstev EU.
Deveto poglavje vsebujejo predstavitev proučevanih subjektov, ter posameznih projektov,
ki jih le-ti subjekti izvajajo oz. so jih izvajali.
Deseto poglavje zajema predstavitev faz in metod raziskave ter opredelitev namena in
ciljev raziskave.
V enajstem poglavju sem na podlagi pridobljenih predlogov za odpravo administrativnih
ovir s pomočjo komparativne metode primerjal dobljene rezultate, ter na njihovi podlagi
bodisi potrdil bodisi zavrnil postavljene hipoteze, podal predloge rešitev in uporabo za
prihodnost ter pojasnil prispevek k stroki.
Dvanajsto poglavje pa zajema zaključek in sklepne misli.
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Hipoteze, ki sem jih postavil v magistrskem delu so sledeče:
- H1: Odzivnost javnega sektorja ni sorazmerna s potrebami lokalnih skupnosti,
- H2: Število predpisov in obseg projektne dokumentacije je preobsežen.
- H3: Velik problem je kadrovski primanjkljaj in izobraženost zaposlenih na področju
črpanja sredstev EU.
Pričakujem, da se bo po opravljeni raziskavi pokazalo, da največjo težavo proučevanih
subjektov predstavlja prepočasno odzivanje javnega sektorja na odpravo administrativnih
ovir, ki se tičejo črpanja sredstev EU.
Druga stvar, za katero menim, da jo bo raziskava pokazala, pa je ta, da je potrebno obseg
potrebne projektne dokumentacije za prijavo projektov zmanjšati.
Rezultati magistrskega dela bodo omogočili seznanitev strokovne javnosti s problemi s
katerimi se srečujejo danes lokalne skupnosti, ter organizacije javnega sektorja pri
črpanju sredstev iz strukturnih skladov EU. Na podlagi rezultatov so bili predstavljeni
predlogi za odpravo administrativnih ovir, za katere verjamem, da jih je možno aplicirati
tudi na druga področja delovanja lokalne samouprave in organizacij javnega sektorja.
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2 OPREDELITEV POJMOV
V tem poglavju so podane opredelitve pojmov administrativna ovira, administrativno
breme, administrativni stroški in birokratizacija.

2.1 OPREDELITEV ADMINISTRATIVNIH OVIR
Za pojem administrativna ovira ne obstaja zgolj ena definicija, saj jo vsak avtor pojmuje
nekoliko drugače.
Virant (2009) pojem administrativno oviro vidi kot neke vrste administrativno breme, ki za
dosego javnega interesa ni nujno potrebno in ga je možno brez kakršnih koli posledic za
javni interes kadarkoli odpraviti.
Kovač (2002, str.1040) pojmuje odpravo administrativnih ovir v smislu da se zgodi
prenova upravne organizacije in vseh njenih postopkov, da bi dosegli upravo, ki bo
učinkovita, hitra, odzivna in državljanom prijazna.
Zatler ( v: Kovač, 2009, str.50) v veliki meri poda podobno opredelitev pojma
administrativna ovira kot Virant, vendar jo dopolni, da gre za nepotrebno breme, ki ga je
sleherni državljan ali podjetnik prisiljen izvesti, ker mu le-to nalaga veljavna zakonodaja.
Problem je, ker je to breme zapisano v veljavni zakonodaji in ga je posamezni državljan ali
podjetnik dolžan opraviti, zato je primarnega pomena, da se tovrstna zakonodaja prečisti
vseh bremen,ki grenijo življenje državljanom, podjetnikom in nenazadnje tudi javnim
uslužbencem. Šele takrat, ko bo zakonodaja razbremenjena vseh bremen, bomo lahko
govorili o državljanom prijazni, hitri, odzivni in učinkoviti javni upravi.

2.2 OPREDELITEV ADMINISTRATIVNIH BREMEN
Administrativna bremena so definirana kot stroški za podjetja in državljane, ki izpolnjujejo
obveznosti obveščanja, ki so vsiljena preko zakonodaje in ureditve, ki jo sprejme vlada
(Keuzenkamp, 2007, str.4).
Administrativno breme je sestavljeno iz določenega dela administrativnih stroškov, ki
predstavljajo rezultat zahtev predpisov, vendar jih ne smemo enačiti z običajnimi stroški,
ki jih imajo podjetja ali posamezniki (MJU, 2007).
Virant (2009) kot razlog za nastanek administrativnih bremen krivi birokratski pristop
pripravljalcev predpisov ob istočasni odsotnosti kakršnekoli analize učinkov predpisov.
Veliki problem je tudi zanemarjanje pomena dejanske izvedljivosti predpisov, ter težnja po
povečanju moči.
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Tudi na Nizozemskem so imeli velike probleme z administrativnimi bremeni. Nizozemska
koalicija se je zavezala, da bo do konca leta 2007 zmanjšala administrativna bremena za
državljane in podjetja za 25% (Keuzenkamp, 2007, str.5).
Nizozemska vlada je uporabila dva pristopa:
- boljša regulacija predpisov,
- boljša izmenjava podatkov v okviru delovnega procesa, kar so dosegli z boljšim
medsebojnim sodelovanjem zaposlenih, boljšo izmenjavo podatkov ter z
izboljšanjem informacijsko komunikacijske tehnologije (Keuzenkamp, 2007, str.6).
Rezultati, ki jih je Nizozemska dosegla so sledeči:
- večja učinkovitost upravnih procesov,
- manj administrativnih bremen za državljane,
- boljša kakovost javnih storitev,
- zavedanje, da proces sprememb ni primarno povezan z informacijsko
komunikacijsko tehnologijo, temveč z željo po spremembah, ki jo generira splošno
nezadovoljstvo z obstoječo ureditvijo ( Keuzenkamp,2007, str.7).
Obstajajo tudi načini, kako zmanjšati administrativna bremena in administrativne stroške,
ki so sledeči:
- uporaba informacijske tehnologije,
- znižanje števila licenc in poročanj,
- odprava podvajanj pri poročanju ter omejitev pogostosti poročanja,
- zagotovitev boljših navodil in informacij ( Pevcin in Klun, 2009, str.83).
Zaključimo lahko, da so administrativna bremena povezana z birokratskim pristopom
pripravljalcev predpisov, ki pri pripravljanju sprememb predpisov ne uporabljajo analize
učinkov predpisov.
Za zmanjšanje administrativnih bremen mora biti v prvi vrsti prisotna želja po
spremembah, ki je generirana s splošnim nezadovoljstvom z obstoječim stanjem, ter s
smiselno, komplementarno uporabo načinov za zmanjšanje administrativnih bremen in
administrativnih stroškov.

2.3 OPREDELITEV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj izpostavlja kot najbolj problematično
dejstvo, da je v zadnjih dvajsetih letih močno narastel obseg regulative s katerim se
morajo vsakodnevno soočati podjetja in tudi posamezniki. Pretirana regulativa povzroča
veliko finančno breme za podjetja in posameznike, vendar pa to ne pomeni, da je
regulacija nepotrebna saj na ta način države zagotavljajo izvajanje različnih politik (OECD,
2001).
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(Pevcin in Klun, v: Kovač, 2009, str.84) sta ugotovila, da boljša kakovost regulative in
javnih institucij vodita k znižanju stroškov administriranja in posledično tudi k znižanju
neproduktivne rabe resursov. Podjetje ima na ta način na razpolago več sredstev za
vlaganje v razvoj, ki pripomorejo k večji konkurenčnosti podjetja.
Administrativne stroške lahko opredelimo kot stroške administrativnih aktivnosti, ki jih
mora opraviti posameznik, podjetje ali neka druga organizacija, s ciljem izpolniti
obveznosti, ki jim jih nalagajo predpisi (MJU, 2007).
Zelo podobno definicijo administrativnih stroškov poda tudi Gregor Virant, ki pojmuje
administrativne stroške kot strošek + porabo časa, ki jo ima državljan ali podjetje pri
izpolnjevanju svojih obveznosti naloženi s strani javne uprave (Virant, 2009).
Celotni administrativni stroški so sestavljeni iz seštevka stroškov administrativnih
aktivnosti. Ti stroški so(MJU, 2010):
- poraba časa za določeno aktivnost,
- izdatki za materialne stroške vezane na določeno aktivnost ( npr: kopiranje,
obrazci, kuverte, poštnina, programska oprema ...),
- morebitni zunanji stroški ( stroški svetovanja, stroški pridobivanja certifikatov s
strani zunanjega svetovalca...),
- splošni stroški, ki predstavljajo fiksen odstotek izračunanih administrativnih
stroškov in jih upoštevamo samo pri deležih teh stroškov v bruto domačem
proizvodu in za mednarodne primerjave.
Glavni razlog za nastanek administrativnih stroškov je torej preobsežna regulativa, ki
predstavlja finančno breme in veliko izgubo časa tako za posameznike kot za podjetja.
Zato je naloga države, da s svojimi ukrepi naredi vse, da predpise poenostavi do te mere,
da bodo razumljivi posameznikom in podjetjem.

2.4 OPREDELITEV BIROKRATIZACIJE
V praksi se pogosto dogaja, da ljudje enačijo birokracijo z birokratizacijo. Birokracija je
vrednostno nevtralen pojem, gre za sociološko kategorijo, ki predstavlja posebno skupino
ljudi, ki zaradi delitve dela opravljajo določene nujne naloge. Izraz birokracija je sestavljen
iz besede biro (pisarna) in besede kratein, ki pomeni voditi, upravljati (Vlaj, 2006, str.24).
Birokratizacija je negativen pojav, ki ga označujejo neustrezni odnosi znotraj posamezne
organizacije. Gre za to, da uprava svojih nalog ne opravlja v skladu z določenimi načeli
kot so načelo odličnosti, načelo prijaznosti do strank, etičnim kodeksom ipd. Govorimo o
brezdušnem odnosu do strank, predolgih postopkih reševanja problemov, ki nam nikakor
ne morejo biti v ponos (Vlaj, 2006, str.24).
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Pred birokratizacijo ne more biti obvarovana ali imuna nobena organizacija ( društvo,
politična stranka, občinska uprava, ministrstva...). Z namenom preprečitve birokratizacije
je Vlada Republike Slovenije pripravila antibirokratski program, katerega namen je
skrajšati upravne postopke, dvigniti kakovost storitev in dela upravnih delavcev, ter dati
strankam možnost, da od organa zahtevajo pridobitev potrebnih podatkov in ne obratno (
Vlaj, 2006, str.24).
Nekoliko širšo definicijo birokratizacije poda Virant, ki birokratizacijo povezuje z upravo, ki
s svojimi administrativnimi bremeni močno znižuje kakovost življenja državljanov,
podjetjem pa poslabšuje pogoje poslovanja,ter s tem vpliva na njihovo konkurenčnost.
Poleg tega naj bi pojem birokratizacija zajemal tudi kulturo v organizacijah javne uprave
(Virant, 2009).
Zelo znan zagovornik birokratske organizacije je bil nemški sociolog Maks Weber, katere
temeljne značilnosti so sledeče (Vlaj, 2006, str.45):
- delitev dela je izvršena vse do posameznega delovnega mesta,
- vsa delovna mesta in z njimi povezani delavci so med seboj povezana v hierarhični
piramidalni sistem, kjer je natančno določeno, kdo komu ukazuje in kdo komu
odgovarja,
- delo je poklic, ki zahteva točno določeno izobrazbo in izkušnje. Edini merili za izbor
na delovno mesto sta znanje in sposobnosti,
- delo teče po predpisanih pravilih in postopkih, s čimer je onemogočena samovolja
in nepredvidljivo ravnanje posameznika,
- odnosi v organizaciji so službeno neosebni,
- poudarek je na pisni dokumentaciji, s čimer je omogočeno enostavno dokazovanje
opravljenih del, kontrola ter objektiviziranje odnosov,
- delavec je osebno svoboden, vendar je v najemnem odnosu do svojih gospodarjev
( Vlaj, 2006, str.45).
Ugotovimo lahko, da so še v današnjem času prisotne značilnosti birokratske organizacije,
kot jo je definiral nemški sociolog Maks Weber in to kljub temu, da so izkušnje organizacij
iz drugih držav jasno pokazale na vrsto pomanjkljivosti ali disfunkcij, ki jih ta model
organizacije prinaša. Žalostno je, da se iz vseh teh spoznanj in izkušenj ne uspemo
ničesar naučiti.
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3 NOVI JAVNI MANAGEMENT KOT ZAČETEK RAZMIŠLJANJA O
DRUGAČNEM JAVNEM SEKTORJU
V poglavju nameravam najprej predstaviti zgodovinski razvoj managementa v
gospodarstvu in javnem sektorju, nato pa se bom lotil predstavitve značilnosti novega
javnega managementa in izkušnje z novim javnim managementom v petih državah:
Sloveniji, Združenih državah Amerike, Novi Zelandiji, Avstraliji in Veliki Britaniji. Izbrane
države sem izbral, ker predstavljajo različne dele sveta. Avstralija in Nova Zelandija sta del
Oceanije, Slovenija in Velika Britanija sta del Evrope, Združene države Amerike pa
predstavljajo » razviti Zahod«, po katerem se dostikrat radi zgledujemo.
Gledano iz zgodovinskega vidika bi lahko rekli, da poznamo tri faze razvoja managementa
v gospodarstvu (Berlogar, 2002, str.35):
Prva faza se imenuje management za povečanje profita, kjer imajo managerji samo en
cilj in sicer, kako na čimbolj enostaven način povečati profit (Berlogar, 2002, str.35).
Druga faza nosi ime skrbniški management. V tej fazi so naloge managerjev nekoliko
obsežnejše saj so odgovorni tako za povečevanje lastnine delničarjev kot tudi za
zagotovitev ravnotežja med različnimi deležniki kot so stranke, zaposleni, dobavitelji,
kreditorji… (Berlogar, 2002, str.35).
Tretja faza pa je poimenovana management za kakovost življenja. V tej fazi mora
gospodarstvo prevzeti širšo družbeno odgovornost, pri tem pa naj si pomaga s
tehnološkimi sposobnostmi ter finančnimi viri, ki jih ima na razpolago (Berlogar, 2002,
str.35).
»Razvoj managementa v javnem sektorju bi po Pečarju lahko razdelili na tri obdobja«
(Pečar, 2004, str.4):
- predvojni management (Pečar, 2004, str.4);
- management po 2. svetovni vojni (Pečar, 2004, str.4);
- sodobni management (Pečar, 2004, str.4).
Henry
-

Fayol je managerske aktivnosti videl v naslednjih petih sestavinah:
planiranje (Pečar, 2004, str.4);
organiziranje (Pečar, 2004, str.4);
ukazovanje (Pečar, 2004, str.4);
koordiniranje (Pečar, 2004, str.4) in
kontrola (Pečar, 2004, str.4).
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Za sodobni management veljajo naslednja načela oz. smernice (Pečar, 2004, str.5):
-

-

Organizacija je kompleksen sistem (Pečar, 2004, str.5).
Ima tehnične in socialne podsisteme (Pečar, 2004, str.5).
Organizacija je odprt sistem (Pečar, 2004, str.5).
»Ključno bogastvo vsake sodobne poslovne organizacije je znanje« (Pečar, 2004,
str.5).
»Ključna naloga managementa je, da zagotovi obstoj organizacije z ustreznimi in
stalnimi izboljšavami« (Pečar, 2004, str.5).
»Management je proces doseganja ciljev z delitvijo dela« (Pečar, 2004, str.5).
»Management je generična aktivnost, čeprav se v različnih situacijah pojavlja v
drugačnih oblikah« (Pečar, 2004, str.5).
»Za organizacijo ne obstaja le en najboljši način poslovanja (vsaka dejavnost mora
stalno prilagajati svojo organiziranost in se odzivati zahtevam spremenjenih
pogojev)« (Pečar, 2004, str.5).
»Management je proces, ki uporablja racionalno logično odločanje in dejavnosti pri
reševanju težav ter intuitivne dejavnosti presojanja« (Pečar, 2004, str.5).

Spoznanja številnih razvitih držav po svetu so bila, da se v javnem sektorju če ga
primerjamo z zasebnim sektorjem ne izkorišča dovolj spoznanj, metod, tehnik in pristopov
sodobnega managementa, ter da je javni sektor bistveno preveč zaprt in pogosto
samozadosten, ter da mu primanjkuje t.i. tekmovalnega duha. Zato se je porodila ideja o
novem, drugačnem in uporabnikom bolj prijaznem javnem sektorju, ki se imenuje Novi
javni management – v nadaljevanju NJM (Pečar, 2004, str.16).
»Ključni elementi NJM so« (Hood, 2002, str.195):
-

»profesionalni management v javnem sektorju« (Hood, 2002, str.195);
določeni morajo biti standardi in merljivost performanse (Hood, 2002, str.195);
večji poudarek na kontroli outputov (Hood, 2002, str.195);
disagregacija enot javnega sektorja (Hood, 2002, str.195);
večja tekmovalnost v javnem sektorju (Hood, 2002, str.195);
poudarek na management praksi zasebnega sektorja (Hood, 2002, str.195);
»poudarek na večji disciplini in racionalnosti porabe virov« (Hood, 2002, str.195).

Novi javni management vsebuje tri skupine ukrepov (Pečar, 2004, str.18).
Prva skupina ukrepov se imenuje razvijanje tekmovalnosti, kar z drugimi besedami
pomeni razviti več različnih virov ponudbe, ki si bodo med seboj konkurirale in na ta način
prispevale k razvoju večje tekmovalnosti (Pečar, 2004,str.18).
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Druga skupina ukrepov se imenuje razdruževanje prevelikih upravnih birokracij. Potrebna
je decentralizacija organizacij javnega sektorja, saj se bo na ta način povečala
učinkovitost in zmanjšala nepreglednost pri delovanju organizacij javnega sektorja (Pečar,
2004,str.18).
Tretja skupina ukrepov se imenuje spodbujanje večje učinkovitosti po vzoru zasebnega
sektorja. To se bo doseglo z privatizacijo lastništva osnovnih sredstev, s čimjasnejšo
določitvijo lastninskih pravic, z vključevanjem trga kapitala, z boljšim upravljanjem
lastnine, z ocenjevanjem uspešnosti in z „podjetniškim” managementom celotnega
javnega sektorja (Pečar,2004, str.18).
Pomembna značilnost NJM so tudi t.i. pogodbeni odnosi ( v ang. contractualism). Politiki
morajo prevzeti večjo odgovornost in imeti več analitičnega znanja o delovanju javnih
storitev, še zlasti na področju sklepanja medsebojnih pogodb pri zagotavljanju
posameznih dobrin in storitev (Pečar,2004, str.18).

3.1 ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
Prva država, za katero bom opisal njene izkušnje z uvajanjem NJM so Združene države
Amerike.
Novi javni management se med Evropo in ZDA bistveno razlikuje. V Evropi je v rokah t.i.
politične elite, medtem, ko v ZDA vse tri veje oblasti med seboj tekmujejo za prevladujočo
kontrolo, pravtako pa je volja za uvajanje NJM pogojena s političnimi in ideološkimi
prednostmi (Robinson, 2004, str.793).
Obdobje administracije Billa Clintona je bilo zaznamovano z z zasledovanjem proračunske
integracije in integracije uspešnost. Novembra leta 1997 je podpredsednik Al Gore
pripravil ukrepe s katerimi bi se izboljšale javne storitve. To bi dosegli z oblikovanjem
partnerstva med politiko in skupnostjo (Aberbach, 2005, str.130).
Performansa managementa kot si jo je zamislila Clintonova administracija je temeljila na
treh poudarkih, ki so bili pričakovanje odličnosti, zasnovanje odgovornosti in delanje
rednih ukrepov (Graham, Roberts, 2004, str.140).
Bivši ameriški predsednik George W. Bush je zatrjeval, da mora biti delovanje vlade
usmerjeno k državljanom, k rezultatom, ter kjer je le-to možno tudi tržno usmerjeno za
doseganje čimvečje učinkovitosti (Gruber,2004, str.7).
Leta 2001 je Busheva administracija pripravila predsedniško management agendo v kateri
je bilo zajetih pet iniciativ, ki so bile poslovno usmerjene in sicer strateški management
človeških kapitalov, izboljšanje finančne učinkovitosti, razširitev e-uprave, proračunska
integracija ter performanska integracija (McNab, Melese, 2003, str.73).
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3.2 NOVA ZELANDIJA
Naslednja država, pri kateri bom opisal njene izkušnje z uvajanjem NJM je Nova Zelandija.
Nova Zelandija je oddaljena dva tisoč kilometrov od Avstralije. Ima demokratični
parlamentarni sistem in enodomni parlament. Pred letom 1996 je imela Nova Zelandija
večinski volilni sistem, po letu 1996 pa je v veljavi proporcionalni volilni sistem (Pollitt,
Bouckaert, 2000, str.251).
Julija 1984 je v Novi Zelandiji prišla na oblast Delavska stranka. Takrat je ekonomija
stagnirala, pravtako pa se je nacionalni dolg povečeval. Novozelandska rezervna banka je
ustavila trgovanje z novozelandskim dolarjem, kar je povzročilo dvajset odstotno
devalvacijo. Reforme javnega sektorja so bile torej odgovor na situacijo v kateri se je
znašla Nova Zelandija tj. Na finančno in ekonomsko krizo (Pollitt, Bouckaert, 2000,
str.252).
Novozelandske reforme na področju javnega sektorja lahko razdelimo na dve fazi. Za prvo
fazo, ki zajema obdobje pred letom 1984 je bilo značilno, da je bil javni sektor izjemno
obsežen, posamezne enote so morale opravljati več različnih nalog, pravtako pa so imele
enote tudi različne komercialne kot tudi nekomercialne funkcije ( Boston et al., 1996,
str.76).
Po letu 1984 pa so se v Novi Zelandiji zgodile obsežne spremembe javnega sektorja. Le-te
zajemajo jasno zastavljene cilje, svobodno odločanje, odgovornosr, učinkovito oceno
performanse ter zanesljive informacije (Cook, 2004, str.4).
-

jasno zastavljeni cilji
Cilji javnega sektorja morajo biti jasno zastavljeni, pričakovani rezultati pa merljivi.
Kombinacija obojega namreč omogoča določitev tako organizacijskih kot tudi individualnih
ciljev (Norman,2003, str.96).
- svobodno odločanje
Od managerjev se lahko terja odgovornost za rezultate samo tedaj, če imajo proste roke
pri odločanju. To pomeni, da managerji sami izbirajo inpute, ki bodo prispevali k
najboljšim outputom (Schick, 1996, str.15)
- odgovornost
Od managerjev se lahko terja odgovornost za rezultate samo tedaj, če imajo proste roke
pri odločanju. To pomeni, da managerji sami izbirajo inpute, ki bodo prispevali k
najboljšim outputom (Schick, 1996, str.15).
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- učinkovita ocena performanse
Za ugotovitev ali so bili zastavljeni cilji doseženi ali ne, moramo narediti oceno in
vrednotenje performanse (Cook, 2004, str.4).
- zanesljive informacije
Da bi prišli do učinkovite ocene performanse moramo imeti zanesljive informacije (Cook,
2004, str.4).
Reforma iz leta 1980 je prinesla številne spremembe kot je bila ločitev političnih in
administrativnih nalog, managerske in strukturne spremembe in nastanek novih, manjših
enot. Kot velika pomanjkljivost pa se je izkazalo dejstvo, da je prišlo do precejšnjega
razkoraka med pričakovanimi rezultati reforme in dejanskimi rezultati v praksi (Review of
the Centre, 2001, str.4).
Richard Norman je med leti 2000 in 2001 opravil 91 intervjujev med zaposlenimi v
novozelandskem javnem sektorju s ciljem, dobiti jasnejšo sliko, kako se vse te reforme
izvajajo v praksi. Ugotovil je, da je k performansi usmerjen javni sektor prispeval k ločitvi
med politiki in javnimi uslužbenci, pravtako pa je to razmerje postalo veliko bolj formalno
in temelji na pogodbah in formalnemu poročanju (Norman, 2003, str.148).

3.3 AVSTRALIJA
V Avstraliji se je začelo uvajanje NJM leta 1980 in so ga podpirale vse politične stranke.
Glavni cilj NJM je bil in še vedno je prestrukturirati javni sektor tako, da bo odzivnejši in
fleksibilnejši in učinkovitejši.
MacDermott (2007, str.2) pravi, da mora javni sektor v Avstraliji delovati apolitično,
istočasno pa se pričakuje od javnega sektorja, da bo podpiral razvoj in izvajanje politik, ki
jih bo sprejela vsakokratna vlada. V zadnjem času so se v Avstraliji in tudi drugod po
svetu pojavili dvomi o usposobljenosti javnih uslužbencev, da bodo delovali apolitično.
Ključne sestavine NJM na ravni Commonwealtha so bile sledeče (MacDermott, 2007,
str.2):
- uvesti tekmovalnost v delo javnih uslužbencev (MacDermott, 2007, str.2),
- uvedba performanse managementa, ki vključuje tudi individualno oceno
uspešnosti in z njo povezano plačo (MacDermott, 2007, str.2),
- prenos centraliziranih vodstvenih kontrol na posamezne agencije (MacDermott,
2007, str.2),
- prestrukturiranje odnosa med javnim sektorjem in gospodarstvom (MacDermott,
2007, str.2),
- izvajanje kompleksnih storitev se z outsourcingom prepusti nevladnim
organizacijam (MacDermott, 2007, str.2).
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Kot rečeno, je ena od glavnih sestavin NJM tekmovalnost. Po zamenjavi vlade leta 1996 je
novo izvoljena vlada dejala, da pričakuje od javnih uslužbencev, da bodo javne storitve
izvajali tako uspešno in učinkovito, kot deluje zasebni sektor, ki se mora boriti s
konkurenco za prevladujoč položaj na trgu. Hkrati pa je vlada zmanjšala obseg storitev
javnega sektorja in število zaposlenih za 10.000. ljudi v letih 1997, 1998 in 1999
(MacDermott, 2007, str.3).
Raziskava Avstralske Komisije za javne storitve je pokazala, da obstaja korelacija med
samozavestjo zaposlenih v javnem sektorju, da bodo delovali apolitično, nepristransko in
profesionalno, ter dejanji vodilnih managerjev v javnem sektorju v smislu dajanja etičnega
zgleda svojim podrejenim. V letu 2005 je 51% anketiranih dejalo, da s strani vodilnih
managerjev niso dobili zgleda, da naj delujejo apolitično, nepristransko in profesionalno,
medtem, ko je ta številka v letu 2006 narasla že na 55% anketiranih (MacDermott, 2007,
str.3).
Kot lahko ugotovimo, je glavni problem Avstralije pri NJM, da zaposleni v javnem sektorju
s strani vodilnih managerjev ne dobijo pravega zgleda za delovanje ,ki ga le-ti zahtevajo
od njih.

3.4 VELIKA BRITANIJA
Promberger in Rauskala (2003, str.9) označujeta Veliko Britanijo za začetnico uvajanja
NJM na ozemlju EU. Uvajanje se je začelo z ekonomskimi politikami in reformami javnega
sektorja leta 1979 pod takratno vlado, ki so jo vodili Konservativci. Aprila leta 1997 je
prišlo do spremembe, saj je vodenje države prevzela laburistična stranka pod vodstvom
Tonya Blaira. Glavni cilj NJM je postal narediti organizacijo javnega sektorja, da bo bolj
ekonomsko učinkovita ter jasno opredeliti odgovornost za odločitve, ki vplivajo na
delovanje javnega sektorja ter zadovoljstvo njenih strank tj. državljank in državljanov.
Glavna področja reform v Veliki Britaniji so bila sledeča (Promberger, Rauskala, 2003,
str.10):
- iniciativa “Next Steps” in vzpostavitev izvršnih agencij; Iniciativa “ Next Steps”
zajema daljnosežne reforme v britanski državni upravi. Naloga izvršnih agencij pa je
izvajanje nalog s strani centralnih državnih služb (Promberger, Rauskala, 2003, str.10).
- decentralizacija; Ta je potekala v 80ih in 90ih skozi različne programe decentralizacije
na različnih področjih (Promberger, Rauskala, 2003, str.10).
- nov način sklepanja pogodb v javni upravi; Vlada, ki jo je vodila Margaret Thatcher
je želela zmanjšati javno porabo in želela spodbuditi javni sektor k tekmovanju z zasebnim
sektorjem . Kdor bo v medsebojnem dvoboju uspešnejši, bo dobil pogodbo za opravljanje
posameznih storitev javnega sektorja (Promberger, Rauskala, 2003, str.10).
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- odgovornost za performanso; Cilj je bil jasno opredeliti odgovornost zaposlenih v
javnem sektorju in s tem izboljšati kakovost storitev javnega sektorja (Promberger,
Rauskala, 2003, str.10).
- kvazi trg v javnem sektorju; Ker je javni sektor glede na svojo dejavnost, ki jo
opravlja monopolist, naj se obstoječa centralistična organizacijska struktura zamenja z več
manjšimi, decentraliziranimi in tržno usmerjenimi strukturami, ki bodo morale “tekmovati”
za prevlado na trgu (Promberger, Rauskala, 2003, str.10).
- ločitev med sprejemanjem politik in implementacijo politik; Naloga politike je
postavljanje in določanje nacionalnih ciljev in politik za dosego the ciljev, za
implementacijo politik in operativno delo pa so odgovorni vodilni managerji v javnem
sektorju (Promberger, Rauskala, 2003, str.10).
- iniciativa “Citizen Charter”; Omenjena iniciativa se je pojavila leta 1991 kot osrednji
del agende za reformo javnega sektorja, ki jo je pripravil John Major. Cilj iniciative je bila
zaveza k izboljšanju kakovosti storitev javnega sektorja ob hkratnem ozaveščanju strank
tj. državljank in državljanov, da so oni tisti, zaradi katerih obstoja javni sektor. Le-ta bo
zagotavljal takšno kakovost storitev, da bodo uporabniki zadovoljni. Uveljavi se načelo
stranka je kralj (Promberger, Rauskala, 2003, str.10).
- Comprehensive Spending Review oz. Celovit pregled porabe; Program je bil
obljavljen junija 1997 z namenom, da se na transparenten način prikaže, ali je bil denar v
javnem sektorju porabljen v skladu z navodili vlade ali ne (Promberger, Rauskala, 2003,
str.10).
- Public Service Agreements oz. Sporazumi o javnih storitvah; Sporazumi o javnih
storitvah so zaveza med različnimi organi javnega sektorja in ministrstvom za finance, ki
določajo cilje delovanja, ki jih morajo organi javnega sektorja upoštevati. Poleg tega
omenjeni sporazumi zajemajo še merljive cilje uspešnosti in učinkovitosti (Promberger,
Rauskala, 2003, str.10).

3.5 SLOVENIJA
Zadnja država, ki jo bom predstavil je obenem tudi najmlajša glede na letnico nastanka in
to je Slovenija.
Na spletni strani ministrstva za pravosodje in javno upravo (MPJU, 2012) je mogoče najti
ogromno podatkov o poslanstvu ministrstva in načela novega javnega managementa.
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»Na ministrstvu za pravosodje in javno upravo aktivno uvajajo v prakso nekatera
spoznanja in rešitve iz zasebnega sektorja ter javnih uprav drugih držav članic Evropske
unije. Tako z različnimi ukrepi uspešno znižujejo stroške v državni upravi kakor tudi
stroške uporabnikov ob poslovanju z upravo. Hkrati s posodabljanjem in prenovo
procesov ter njihovo informatizacijo povečujejo učinkovitost državne uprave, kar omogoča
njeno postopno zmanjševanje (predvideno je postopno enoodstotno letno zmanjševanje
števila uslužbencev) in povečevanje njene učinkovitosti in kakovosti upravnega
poslovanja« (MPJU, 2012).
Za zniževanje stroškov uporabljajo različne mehanizme (MPJU, 2012):
1. skupna javna naročila – »če celotna državna uprava določeno blago ali storitve
(npr. pisarniški material, osebna vozila, energijo, mobilno telefonijo in podobno)
kupuje skupaj preko enotnega javnega razpisa, bo zaradi velikega obsega naročila
lahko potrebno blago ali storitve kupila bistveno ceneje« (MPJU,2012);
2. enotne in skupne rešitve – »če več organov skupaj razvija informacijske in
druge rešitve za svoje potrebe (npr. predstavitvene spletne strani, programske
aplikacije za podporo istovrstnim nalogam in podobno), bo takšno sodelovanje
zagotovilo cenejši razvoj in vzdrževanje takšnih rešitev« (MPJU,2012);
3. ovrednotenje ugleda in znanja državne uprave – »državna uprava se mora
zavedati svojega ugleda in pomena pridobljene reference za ponudnika, ki posluje
z državno upravo, ter zato zahtevati ustrezen dodatni popust; prav tako se mora
državna uprava zavedati ugleda najvišjih predstavnikov slovenske vlade in znanja,
s katerim razpolagajo njeni uslužbenci, kar oboje velikokrat potrebujejo zasebna
podjetja pri izvedbi različnih dogodkih« (MPJU,2012);
4. nadzor nad porabo – »pri določenem blagu in storitvah (pisarniški material,
gorivo, telefonija, itd.) lahko brez ustreznega nadzora nad porabo in vnaprej
določenimi omejitvami stroški hitro presežejo razumne meje; zato so vlada in
posamezna ministrstva določila jasen sistem nadzora in predvsem omejitve
uporabe« (MPJU,2012);
5. skrb za racionalno poslovanje – »vsak javni uslužbenec mora pri vsaki nalogi
nadzorovati porabo in s tem povezane stroške, kar poizkušajo doseči z ustreznim
sistemom usposabljanja in motivacije ter tudi prenosa nepotrebnih stroškov, ki jih
povzročijo javni uslužbenci, z državnega proračuna na njih osebno« (MPJU, 2012).
Zniževanje stroškov za uporabnike pa dosegajo na naslednje načine (MPJU,2012a):
1. odprava nepotrebnih postopkov –
»z informatizacijo in povezovanjem
evidenc v državni upravi lahko odpravimo potrebo po določenih postopkih,
potrdilih ali podatkih, saj lahko, namesto da bi jih posameznemu organu javne
uprave morali predložiti uporabniki, organi podatke pridobijo en od drugega; na ta
način se bistveno zmanjšajo potrebe po pridobivanju različnih izpiskov, potrdilih in
podobnih dokumentov, kar uporabnikom prihrani čas in denar« (MPJU,2012a);
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2. poenostavitev in pohitritev postopkov – »na ministrstvu stalno spremljajo
različne postopke ter opozarjajo na nepotrebne zahteve (t. i. odprava
administrativnih ovir) in predlagajo načine za hitrejše izvajanje postopkov«
(MPJU,2012a);
3. odprava upravnih zaostankov – »vsaka odločitev, ki jo državna uprava ne
sprejme pravočasno, za uporabnike pomeni podaljševanje čakanja in s tem
povezane večje stroške; s programi za zmanjševanje zaostankov zato lahko
uporabnikom (še posebej v gospodarstvu) bistveno znižajo stroške«
(MPJU,2012a);
4. e-uprava in drugi sodobni načini poslovanja – »z informatizacijo postopkov
in elektronskim poslovanjem s strankami uprava svojim uporabnikom bistveno
zniža stroške« (MPJU,2012a).
Kot lahko ugotovimo, je glavni problem Avstralije pri NJM, da zaposleni v javnem sektorju
s strani vodilnih managerjev ne dobijo pravega zgleda za delovanje, ki ga le-ti zahtevajo
od njih. V Veliki Britaniji je velik problem predstavljalo pretirano zgledovanje po zasebnem
sektorju in zmanjševanju javne porabe za vsako ceno.

18

4 PROGRAMI ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR NA
RAVNI EVROPSKE UNIJE
V tem poglavju nameravam predstaviti različne programe za odpravo administrativnih
ovir, ki so bili sprejeti na ravni Evropske Unije.
Evropska Komisija (v nadaljevanju EK) je leta 2002 oblikovala minimalna načela in
standarde za posvetovanje z zunanjimi strankami. Z oblikovanjem standardov si EK
prizadeva doseči pripravo akcijskega programa, katerega glavni namen je narediti
evropsko zakonodajo boljšo in jasnejšo.
Tekoči program za poenostavitev, ki je bil sprejet v letu 2005, je vseboval 100 pobud ki
naj se realizirajo do konca leta 2008. Tekoči program za poenostavitev je bil vsako leto
dopolnjen z novimi pobudami, ki so jih prispevali različni deležniki, kot so državljani EU,
države članice EU in različne zainteresirane strani (EK, 2009).
S tem ko je Komisija kodificirala svojo zakonodajo, je prišlo do združitve osnovnega
predpisa in vseh njegovih sprememb v eno besedilo, poleg tega so predpisi postali
jasnejši, obseg zakonodaje pa se je zmanjšal (EK, 2009a).
Cilji EU in držav članic so (EK, 2010):
-

znižanje administrativnih bremen za državljane in podjetja (EK, 2010),
poenostavitev postopkovza pridobitev dovoljenj (EK, 2010),
priprava boljših predpisov (EK, 2010),
preprečitev nastanka novih administrativnih ovir (EK, 2010),
posodobitev obrazcev, poročil in evidenc (EK, 2010) ,
zmanjšanje administrativnih stroškov (EK, 2010),
posodobitev sistema inšpekcijskega nadzora (EK, 2010).

4.1 LIZBONSKA STRATEGIJA
Lizbonska Strategija določa sledeče ključne cilje (EK, 2010a):
-

odprava administrativnih ovir (EK, 2010a),
zmanjšati administrativna bremena, ki jih povzroča zakonodaja (EK, 2010a),
poenostaviti postopke (EK, 2010a),
»pospešiti oblikovanje in uporabo orodij na ravni EU, kar bomo dosegli z
zmanjšanjem in poenostavitvijo upravnih bremen« (EK, 2010a),
»vzpostaviti tesnejše sodelovanje med državami članicami, s ciljem, da bi
zakonodajalci začeli resneje uporabljati načela za izboljšanje predpisov« (EK,
2010a),
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-

»okrepiti dialog med interesnimi skupinami in zakonodajalci tako na ravni EU kot
tudi na nacionalni ravni« (EK, 2010a).

Lizbonska strategija je bila deležna različnih dopolnitev, med drugim je bila v letu 2001
dopolnjena z okoljevarstvenim in trajnostnim vidikom, v letu 2002 pa s socialnim vidikom.
Pravtako je bilo sprejeto da bodo 3% BDP namenjeni za raziskave in razvoj (Služba Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, 2009).
Z izvedbo prenove Lizbonske Strategije sta bili določeni dve triletni obdobji. Prvo triletno
obdobje zajema obdobje 2005 do 2008, drugo triletno obdobje pa obdobje 2008 do 2010.
Države članice so morale za ti triletni obdobji pripraviti program reform, s katerim so
lahko uresničevale cilje Lizbonske Strategije, ter izbrati nacionalnega koordinatorja, ki je
vsako leto pripravljal poročilo o napredku ter ga potem poslal v vpogled Evropski Komisiji
(Laznik, 2010, str.19).

4.2 MANDELKERNOVO POROČILO
Na Evropskem Svetu v Lizboni si je Evropska Unija zastavila cilj postati najbolj
konkurenčno, dinamično, ter na znanju temelječe gospodarstvo.
Regulacija je pomembna za doseganje ciljev javnih politik na različnih področjih. Boljša
regulacija ne pomeni, da je obstoječa regulacija neustrezna in jo je potrebno v celoti
zamenjati, temveč je garant, da se bo uporabljala zgolj takrat, ko bi to omogočilo lažje
doseganje ciljev javnih politik na različnih področjih. Poleg tega boljša regulacija
zagotavlja in krepi verodostojnost procesov upravljanja in prispeva k blaginji državljanov,
podjetij in drugih zainteresiranih strani (Mandelkern Report, 2001, str.9).
Visoka kakovost regulacije preprečuje kopičenje nepotrebnih bremen za podjetja,
državljane in javno upravo. Pravtako preprečuje, da bi se poslabšala konkurenčnost
podjetij na katero bi negativno vplivala pretirani stroški in tržne distorzije ( zlasti za mala
podjetja). Različne raziskave so pokazale, da breme predpisov predstavlja od 2-5% BDP v
Evropi (Mandelkern Report, 2001, str.9).
Boljša regulacija mora imeti široko medvladno politično podporo in ustrezno število
razpoložljivih resursov, saj bo v nasprotnem primeru obsojena na neuspeh. Zajemati mora
celoten življenski cikel posamezne javne politike (Mandelkern Report, 2001, str.9).
Boljša regulacija torej prinaša boljšo zakonodajo, katere rezultat je zmanjšanje
nepotrebnih administrativnih bremen in s tem večji gospodarski razcvet. To poročilo
določa celovit pristop za uveljavitev boljše regulacije, ki sestoji iz sedmih sestavin:
- Nujnost; Pred sprejetjem nove javne politike, morajo državni organi preveriti ali obstaja
nujnost za sprejetje nove javne politike, ali pa je sprejem nove javne politike možno
doseči v okviru veljavne zakonodaje (Mandelkern Report, 2001, str.9).
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- Sorazmernost; Vsak predpis mora vzpostaviti ravnotežje med prednostmi, ki jih
zagotavlja, ter omejitvami, ki jih nalaga. Na državah članicah in Evropski Komisiji je
odgovornost, da za dosego želenih ciljev uporabijo tiste zakonske instrumente, ki so
najbolj sorazmerni s cilji, ki jih želijo doseči (Mandelkern Report, 2001, str.9).
- Subsidiarnost; Odločitve naj se sprejemajo na ravni, ki bo kolikor je to mogoče blizu
državljanom tj. na nacionalni ravni. V kolikor države članice ocenijo, da na nacionalni ravni
ne morejo zagotoviti ustrezne kakovosti odločitev, naj uporabijo ukrepe, ki so sprejeti na
ravni Evropske Unije (Mandelkern Report, 2001, str.9).
- Transparentnost; Da bi zagotovili boljšo kakovost regulacije, priprava zakonodaje ne
bi smela biti omejena na ozek ”priviligiran” del, ki ga predstavljajo organi javne uprave,
temveč morajo pri pripravi zakonodaje že od samega začetka sodelovati vse
zainteresirane strani (Mandelkern Report, 2001, str.9).
- Odgovornost; Vse vpletene strani pri pripravi regulacije posameznega področja naj se
medsebojno obveščajo o morebitnih težavah pri sprejemanju regulacije, da se le-te lahko
upošteva in pravočasno odpravi (Mandelkern Report, 2001, str.9).
- Dostopnost; Konsistentna, celovita regulacija mora biti dostopna vsem, katerim je
namenjena. To načelo tudi določa, da je potrebno vzpostaviti komunikacijo med
upravnimi organi in tistimi osebami, ki zaradi posamezne življenjske situacije v kateri so se
znašli, ne morejo uveljavljati svojih pravic (Mandelkern Report, 2001, str.9).
- Enostavnost; Cilj vsake regulacije bi moral biti, da bo sprejeta zakonodaja kolikor je to
mogoče preprosta, enostavna in lahko razumljiva za čimvečje število državljank in
državljanov. Na ta način bodo državljanke in državljani lahko brez večjih težav uveljali
svoje pravice, ki jim pripadajo po veljavni zakonodaji (Mandelkern Report, 2001, str.9).

4.3 BELA KNJIGA O EVROPSKI UPRAVI
White Paper on European Governance obravnava pet področij dobrega upravljanja, ki so
sledeča:
- Odprtost; Institucije EU bi morale delovati na bolj odprt način in skupaj z državami
članicami aktivno komunicirati o tem kaj EU počne in kakšne odločitve sprejema. Pri tem
bi morali uporabljati jezik, ki je na generalni ravni dostopen in razumljiv najširšemu krogu
javnosti. To je še posebej pomembno, da bi se izboljšalo zaupanje v delovanje
kompleksnih institucij EU (White Paper on European Governance, 2001, str.10).
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- Sodelovanje; Kakovost, ustreznost in učinkovitost politik EU je odvisna od tega, kako
široko je sodelovanje v celotni verigi sprejemanja politike tj. od zasnove do izvajanja.
Izboljšano sodelovanje lahko ustvari več zaupanja v končni rezultat in pripelje do večjega
zaupanja v institucije, katerih naloga je priprava različnih politik. Sodelovanje je zelo
odvisno od centralne ravni države in njenega pristopa pri razvoju in izvajanju politik EU
(White Paper on European Governance, 2001, str.10).
- Odgovornost; Vloge v zakonodajnih in izvršilnih postopkih morajo biti bolj jasni. Vsaka
od institucij EU mora pojasniti in prevzeti odgovornost za to, kar počne v Evropi. Obstaja
pa tudi potreba po večji jasnosti in odgovornosti na nivoju držav članic in vseh, ki
sodelujejo pri razvoju in izvajanju politike EU na katerikoli ravni (White Paper on European
Governance, 2001, str.10).
- Učinkovitost; Politike morajo biti učinkovite in pravočasne, vsebovati pa morajo tiste
ukrepe, ki so v konkretnem primeru nujni. Ti ukrepi morajo temeljiti na podlagi jasnih
ciljev, oceni prihodnjih vplivov in v kolikor je možno tudi na podlagi preteklih izkušenj.
Učikovitost je odvisna tudi od izvajanja politik EU na čimbolj sorazmeren način, ter od
sprejemanja odločitev na najprimernejši ravni (White Paper on European Governance,
2001, str.10).
- Skladnost; Politike in ukrepi morajo biti skladni in razumljivi. Potreba po skladnosti v
EU se povečuje, saj narašča število nalog, širitev EU prinaša raznolikost, pojavljajo se
izzivi kot so klimatske in demografske spremembe, ki naraščajo preko meja sektorskih
politik na katerih je zgrajena EU, regionalne in lokalne oblasti se vse bolj vključujejo v
politike EU. Skladnost zahteva politično vodstvo in veliko odgovornost s strani institucij, da
se zagotovi dosleden pristop v kompleksen sistem (White Paper on European Governance,
2001, str.10).
White Paper on Good Governance zajema tudi predloge sprememb. Predlogi za
spremembe so smiselno razdeljeni na štiri dele. Prvi del se osredotoča na izboljšanje
sodelovanja pri oblikovanju in izvajanju politik EU. Drugi del je namenjen izboljšanju
kakovosti in izvajanja politik EU. Tretji del poziva k tesnejši povezanosti med evropskim
upravljanjem in vlogo EU v svetu. Zadnji, četrti del pa proučuje vlogo institucij.
- Boljša vključenost; Demokracija je odvisna od ljudi in njihove možnosti sodelovanja v
javni razpravi. Za sodelovanje morajo imeti dostop do zanesljivih informacij o evropskih
zadevah in možnost proučitve procesa sprejemanja politik v različnih fazah. Pomemben
napredek je bil dosežen leta 2001 s sprejetjem novih pravil, ki dajejo državljanom boljši
dostop do dokumentov Skupnosti. Institucije in države članice morajo aktivneje
komunicirati s širšo javnostjo o evropskih zadevah (White Paper on European Governance,
2001, str.20).
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Komunikacijska politika Evropske Komisije in drugih institucij bo spodbujala prizadevanja
za posredovanje podatkov na nacionalni in lokalni ravni, kjer je to mogoče z uporabo
mrež, lokalnih organizacij, nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti. Informacije morajo
biti predstavljene na način, ki je prilagojen lokalnim potrebam in biti na voljo v vseh
uradnih jezikih držav članic EU (White Paper on European Governance, 2001, str.20).
Z zagotavljanjem informacij in učinkovitega obveščanja sta predpogoja za ustvarjanje
občutka pripadnosti EU. Vzpostaviti bi bilo potrebno portal, kjer bi lahko državljani
različnih držav razpravljali o tem, kateri izzivi s katerimi se spopada EU, se jim zdijo
pomembni. To bi oblikovalcem različnih politik omogočilo lažje ohranjanje stika z
evropskim javnim mnenjem in jim pomagalo identificirati tiste projekte EU, ki mobilizirajo
javno podporo. Način na katerega deluje EU ne zagotavlja ustrezne interakcije na več
ravneh partnerstva, partnerstva v katera nacionalne vlade vključijo svoje regije in mesta v
proces oblikovanja politik EU. Regije in mesta se namreč vse prevečkrat počutijo v tem
procesu zapostavljene (White Paper on European Governance, 2001, str.20).
- Boljše politike, regulacija in posredovanje; Politike EU in zakonodaja postajajo vse
bolj zapletene. Zadržanost Sveta in Evropskega Parlamenta, da pusti več prostora za
izvajanje politik Evropski Komisiji pomeni, da zakonodaja pogosto vsebuje nepotrebno
stopnjo podrobnosti. V nacionalnih sistemih se to rešuje z izvedbenimi pravili pod
nadzorom nacionalnih parlamentov. Raven podrobnosti v zakonodaji EU pomeni tudi, da
je proces prilagajanja pravil tehničnim in tržnim spremembam kompleksen in dolgotrajen,
kar prinaša škodljive učinke za nacionalna gospodarstva. Počasnem zakonodajnemu
postopku je potrebno dodati še počasno implementiranje – od 83 direktiv o notranjem
trgu, ki bi morala biti prenesena v letu 2000, je bilo le pet direktiv prenesenih v vseh
državah članicah EU. Poleg novega, bolj vključujočega pristopa pri oblikovanju politik
mora EU okrepiti zaupanje v strokovno svetovanje pri informiranju javnosti o svojih
politikah. EU
mora torej stalno strmeti k izboljšanju kakovosti, učinkovitosti in
enostavnosti regulatornih aktov. Hkrati mora EU biti sposobna hitreje reagirati na
spreminjajoče se razmere na trgu z zmanjšanjem časa potrebnega za sprejemanje in
izvajanje predpisov Skupnosti (White Paper on European Governance, 2001, str.20).
- Prispevek EU k globalnemu upravljanju; Cilje kot so pravičnost, rast, zaposlovanje
in socialne pravice, ki veljajo znotraj EU, je potrebno spodbujati tudi izven EU na globalni
ravni. To je odgovor na pričakovanja državljanov o močni vlogi EU na svetovnem
prizorišču. Uspešna mednarodna akcija krepi evropsko identiteto in pomen skupnih
vrednot v EU. Pri uporabi načel dobrega upravljanja bi morala biti EU bolj dostopna
vladnim in nevladnim zainteresiranim stranem iz drugih delov sveta. EU mora globalne
razsežnosti upoštevati pri ocenjevanju vpliva politik, določitvi smernic za uporabo
strokovnega znanja in bolj proaktivnim pristopom do mednarodnih omrežij. S
priznavanjem globalne razsežnosti, bo EU okrepila svoj položaj v večstranskih pogajanjih.
Tu si mora prizadevati za izboljšanje učinkovitosti in legitimnosti pri pripravi predpisov na
globalni ravni, z moderniziranjem in reformiranjem mednarodnih in večstranskih institucij
na srednji in dolgi rok (White Paper on European Governance, 2001, str.21).
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Na kratki rok pa mora EU graditi partnerstva z drugimi državami za spodbujanje večjega
sodelovanja in skladnosti med dejavnostmi obstoječih mednarodnih organizacij in
izboljšati njihovo preglednost (White Paper on European Governance, 2001, str.21).
- Na novo usmerjene politike in institucije; Povezovanje v EU njenim državljanom
pomeni identifikacijo jasnih usmeritev in ciljev v skupno vizijo, kam bi EU morala iti. Ljudje
morajo bolje razumeti politični projekt, ki je temelj EU kot jo poznamo danes. Naloga ni
lahka. Integracija korak za korakom, ki je značilna za razvoj EU, večinoma predstavlja
razrez politik na različna sektorska področja z različnimi cilji. Sposobnost, da bi se skozi
čas zagotovila skladnost, se je zmanjšala. Institucijam EU njihove trenutne metode dela in
povezave z državami članicami onemogočajo prikaz prepotrebne vodilne vloge. Kot delni
odgovor, je EU začela z uvajanjem medsektorskih politik, kot so bila npr. za vprašanja
svobode, varnosti in pravic v Tampereju (1999); v Lizboni (2000) s programom za
socialno in gospodarsko prenovo do leta 2010 ali npr. v Goteborgu (2001) s Strategijo za
trajnostni razvoj (White Paper on European Governance, 2001, str.21).
V okviru Komisije pa so bili sprejeti pomembni ukrepi za okrepitev zmogljivosti strateškega
načrtovanja in priprave politik, ki predstavlja enega od treh stebrov tekočih upravnih
reform. Komisija si je za obdobje petih let zadala naslednje strateške cilje (White Paper on
European Governance, 2001, str.30):
- Letna strategija politik, ki jo pripravi Komisija na začetku vsakega leta se osredotoča na
določitev strateških prednostnih nalog za obdobje dveh do treh let. S tem je omogočen
bolj skladen pristop, poleg tega pa se zagotovi, da so potrebna sredstva za realizacijo
strateških prednostnih nalog na voljo (Vir: White Paper on European Governance, 2001,
str.30),
- Predsednik Komisije v Evropskem parlamentu v letnem nagovoru državam članicam
predstavi napredek Komisije glede strateških prednostnih nalog in poudari izzive, ki čakajo
EU v prihodnosti. Ta nagovor je dopolnjen z letnim sinteznim poročilom za spomladansko
zasedanje Evropskega Sveta, ki zajema gospodarske, okoljske in socialne politike EU
(White Paper on European Governance, 2001, str.30),
- Od leta 2002 dalje velja tudi, da bo letno poročilo o izvajanju Amsterdamskega Protokola
o subsidiarnosti in sorazmernosti usmerjeno k glavnim ciljem politik EU. V njem bo
predstavljeno v kolikšnem obsegu EU uporablja načela subsidiarnosti in sorazmernosti za
doseganje svojih glavnih ciljev (White Paper on European Governance, 2001, str.30).
Evropski Parlament in vsi nacionalni parlamenti, vključno s parlamenti držav kandidatk
morajo postati bolj dejavni pri spodbujanju javnih razprav o prihodnosti Evrope in njenih
politikah. Spremembe na nacionalni ravni, politikah EU in globalnem razvoju so
medsebojno povezane in o njih se ne sme razpravljati zgolj v Bruslju, temveč je o teh
spremembah potrebno razpravljati tudi na nacionalni ravni in nacionalnih parlamentih
(White Paper on European Governance, 2001, str.30).
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Komisija bo pozdravila javne razprave, ki jih bosta o politikah EU, skupaj organizirala
Evropski parlament in nacionalni parlamenti držav članic(White Paper on European
Governance, 2001, str.30).
Poleg tega bi moral Evropski Parlament okrepiti nadzor nad izvajanjem politik EU in
izvajanjem proračuna EU. To pomeni, da gre za nadzor na podlagi političnih ciljev.
Potrebno je pregledati tudi področja, kjer se uporablja mehanizem soodločanja z
namenom okrepitve vloge Evropskega Parlamenta (White Paper on European Governance,
2001, str.30).
Komisija si mora pri svojem delovanju prizadevati za okrepljen dialog z evropskimi in
nacionalnimi združenji regionalnih in lokalnih organov, boljše in bolj odprto posvetovanje s
civilno družbo, večjo upoštevanje nasvetov stroke itd. Vse to bo namreč pripomoglo k
izboljšanju kakovosti predlogov politik EU (White Paper on European Governance, 2001,
str.30).

4.4 MINIMALNI STANDARDI JAVNE KONZULTACIJE
Bugarič (2005, str.14) pojasnjuje, da je glavni strateški dokument, v katerem je
opredeljena zaveza EU in njenih držav članic o vključitvi minimalnih standardov
sodelovanja javnosti pri sprejemanju odločitev javnih oblasti v pravno ureditev, dokument
z naslovom White Paper on European Governance.
Časovni okvir za takšno ureditev postavlja Mandelkernovo poročilo, ki je temeljni
programski dokument EU na tem področju. V njem je določeno, da morajo vse države
članice do leta 2003 zagotoviti obstoj ustreznih postopkov sodelovanja javnosti.Takšna
ureditev se od države do države razlikuje. Ta postopek se imenuje ”notice and comment”,
ki omogoča zainteresirani javnosti sodno varovano pravico sodelovanja in podajanja
mnenj pri sprejemanju podzakonskih predpisov (Bugarič, 2005, str.15).
V skandinavskih državah kot so Finska, Islandija, Norveška, Švedska ima sodelovanje
javnosti pri pripravi predpisov dolgoletno tradicijo, ki temelji na neformalnih pravilih, kot
so npr. kodeksi javne uprave, interni akti uprave (okrožnice, navodila) in ne na
obvezujočih zakonskih normah (Bugarič, 2005, str.16).
Razlika med obema modeloma je ta, da je ameriški model urejen z zakonom, medtem, ko
je britanski urejen v kodeksu, ki državni upravi omogoča bistveno večjo diskrecijo pri
uporabi pravil kodeksa. V primeru, ko državni organ oceni, da je konzultacija bodisi
nepotrebna ali nesmiselna, lahko sprejme predpis brez predhodnega posvetovanja, je pa
državni organ dolžan podati obrazložitev in navesti razloge zakaj posvetovanje ni nujno.
Pomembna razlika med britanskim in ameriškim modelom je tudi ta, da kodeks ne
ustvarja pravno varovanih pravic tretjih, ki bi jih le-ti lahko uveljavljali pred britanskimi
sodišči (Bugarič, 2005, str.17).
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V Sloveniji pravica do konzultacije pri sprejemanju podzakonskih predpisov ni sistemsko
urejena, temveč jo lahko srečamo le pri nekaterih področnih zakonih kot so npr. Zakon o
gozdovih (Ur. l. RS, št.30/93), Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št.110/2002) in Zakon
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.56/2002) v delu, ki se nanaša na dolžnost konzultacije
sindikatov pri spremembah uslužbenske zakonodaje, ki vplivajo na delovna razmerja.
Postopek sodelovanja pa je potrebno izključiti pri tistih aktih, kjer sodelovanje ne pride v
poštev, bodisi, ker gre za zaupne informacije države (državna varnost) ali za področja,
kjer bi z uvedbo konzultacij po nepotrebnem obremenili delovanje državne uprave
(Bugarič, 2005, str.18).

4.5 PRESOJA UČINKOV REGULACIJE
Projekt, ki je namenjen preučevanju predpisov je v tujini poznan pod imenom Regulatory
Impact Assesment ( v nadaljevanju RIA), pri nas pa ga poznamo pod imenom presoja
učinkov regulacije. RIA nam služi kot orodje demokratičnega in kakovostnega vladanja.
Države, ki so prve začele uporabljati projekt RIA so ZDA, Kanada, Velika Britanija,
Avstralija, Irska, Švedska, Danska in Nizozemska (Kovač, 2009, str.5).
Kirkpatrick in Parker (2007, str.7) vidita namen presoje učinkov regulacije v tem, da se
obrazložijo cilji predloga predpisa in tveganja, do katerih lahko pride in moramo biti nanje
pozorni. Pravtako nam presoja učinkov omogoča identifikacijo različnih možnosti za
dosego opredeljenih ciljev, pri tem pa so na transparenten način prikazani tudi stroški in
koristi za različne akterje.
Projekt RIA oz. presoja učinkov regulacije ima tudi slabost in sicer ne omogoča, da bi ga
bilo možno prenesti iz enega družbenega okolja v drugega, saj se tipi uprav med državami
razlikujejo zaradi različnih dejavnikov, kot so tradicija, ustavni redi in velikost sosednjih
držav (Kovač, 2009, str.5).

4.6 AKCIJSKI PROGRAM ZA ZMANJŠANJE UPRAVNIH OBREMENITEV 25%
Novembra leta 2006 je bil s strani EK podan predlog programa za zmanjšanje upravnih
obremenitev v EU. Pravtako je bilo določeno da naj se upravne obremenitve zmanjšajo za
25% do konca leta 2012. Bistvo programa je torej racionalizacija in zmanjšanje
obremenitev načina izvajanja ciljev politike (EK, 2007).
Temeljni dokument, na podlagi katerega bo Ministrstvo za javno upravo odpravljalo
administrativne ovire je sprejet vladni program z naslovom Program Vlade Republike
Slovenije za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25%
do leta 2012 (MJU, 2009).
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Program je sestavljen iz dveh delov:
-

-

1.del predstavlja Akcijski program znižanja administrativnih bremen za
25% do leta 2012. V tem delu gre za temeljno zavezo vlade, ki si bo prizadevala
za zniževanje administrativnih bremen na nacionalni ravni, kot tudi za zavezo
ministrstev, da do leta 2012 znižajo administrativna bremena za 25% (MJU, 2009).
2.del pa se nanaša 41 konkretnih ukrepov za odpravo administrativnih
ovir ter konkretnih poenostavitev. Ukrepi so bili pripravljeni v sodelovanju z
državljani, poslovnimi subjekti, zbornicami, ministrstvi (MJU, 2009).
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5 PROGRAMI ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR NA
RAVNI SLOVENIJE
Leta 2001 je bil ustanovljen državni portal E-uprava, ki omogoča da državljani, pravne
osebe preko interneta vložijo vloge za različne upravne postopke (Laznik, 2010, str.21).
V letu 2004 je sledila ustanovitev samostojnega Ministrstva za javno upravo, ki mora
zasledovati sledeče cilje (Laznik, 2010, str.21):
-

usmerjenost k uporabnikom (Laznik, 2010, str.21);
učinkovit uslužbenski in pravični plačni sistem (Laznik, 2010, str.21);
kakovostno in učinkovito poslovanje javne uprave (Laznik, 2010, str.21);
odprtost in preglednost celotne javne uprave (Laznik, 2010, str.21).

Leto 2005 je bilo pomembno, ker je prišlo do pomembnih dogodkov in sicer:
-

-

-

-

-

ustanovitev Sveta za gospodarstvu prijazno javno upravo, s ciljem
zmanjšati administrativne ovire pri nastanku in poslovanju podjetij (Laznik, 2010,
str.21);
ustanovitev Delovne skupine za odpravo administrativnih ovir, »katere
pristojnosti so bile odpraviti tiste administrativne ovire, ki onemogočajo učinkovito
izvajanje predpisov, ter evalvacija učinkov že sprejetih predpisov in predpisov, ki
so v postopku sprejema, za izvajanje katerih bodo pristojne upravne enote«
(Laznik, 2010, str.21);
sprejetje programa za izvajanje Lizbonske strategije, »ki vsebuje številne
ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja, odpravo administrativnih ovir, kakovost
regulacije in poenostavitev zakonodaje« (Laznik, 2010, str.21);
sprejetje Uredbe o upravnem poslovanju, »ki je pomenila združitev več
prejšnjih uredb in postopkov ob odpravi krajevne pristojnosti za številne postopke«
(Laznik, 2010, str.21);
vzpostavitev elektronskega naslova oao.predlogi@gov.si, kamor lahko
državljani pošljejo svoje predloge za odpravo administrativnih ovir (Laznik, 2010,
str.21).

Leta 2006 je prišlo do naslednjih sprememb (Laznik, 2010, str.21):
- spremenjen in dopolnjen 8. člen Poslovnika Vlade Republike Slovenije, s čimer je
bil zagotovljen večji poudarek za sodelovanje z javnostjo, ter uporaba ocenjevanja
vplivov na delovanje gospodarstva, okolja... (Laznik, 2010, str.21).
-

ustanovljen je bil sektor za upravne procese in odpravo administrativnih ovir, ki
mora zakonodajo s področja, ki ga pokriva izvajati v praksi, zadolžen pa je tudi za
sodelovanje z nevladnimi organizacijami (Laznik, 2010,str.21).
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Leta 2007 je bila ustanovljena Stalna medresorska skupina, katere cilj je bil priprava
boljših predpisov in s tem zagotavljanje večje stopnje racionalnosti, transparentnosti in
ekonomičnosti pri delovanju državne uprave ( Laznik, 2010, str.22).
Pri direktoratu za e-upravo in upravne procese je bil ustanovljen t.i. antibirokratski filter,
ki naj vzpostavi mehanizme sistematičnega odpravljanja ovir in preprečuje nastanek novih
bremen pri sprejemanju nove zakonodaje (Josevski, 2008).
Raziskava narejena s strani Evropske Komisije je pokazala, da največji del administrativnih
ovir ( natančneje 55%) nastane na ravni nacionalne zakonodaje. Za Slovenijo se je kot
najbolj problematična izkazala delovno pravna zakonodaja ( povzročila naj bi kar 90%
stroškov), ki jih imajo slovenska podjetja (Zatler, 2007, str.20).
Cilj odprave administrativnih ovir pa je poenostavitev postopkov, olajšati državljanom
življenje, zmanjšati stroške podjetij in razbremenitev gospodarstva. Kovač ( 2002,
str.1040) gre še nekoliko dlje in pravi, da je rdeča nit odprave administrativnih ovir
prenova upravne organizacije in njenih postopkov, ki bodo omogočili državljanom
prijazno, odzivno, hitro in učinkovito upravo.
Priprava boljših predpisov oz. priprava boljše zakonodaje je zahteven proces, ki terja
analizo učinkov predpisov na podlagi karseda natančnih vsebinskih in empiričnih
podatkov. Pravtako pa mora vsebovati tudi pozitivne učinke teh novih predpisov na
področja kot so javne finance, gospodarstvo, okolje (Virant, 2009).
Na konkurenčnost gospodarstva najbolj vpliva kakovost regulacije. Kakovost sestoji iz
dveh elementov in sicer celovite ocene učinkov ter posvetovanja z zainteresirano javnostjo
(Virant, 2009).
Ključni elementi oziroma orodja boljše regulative so ( Virant v: Kovač, 2009, str.147):
- Presoja učinkov regulacij/predpisov (PUR) predstavlja ključni element za
oblikovanje kakovostnih predpisov na podlagi opravljenih analiz s področja ekonomije,
okolja in socialnih učinkov ( Virant v: Kovač, 2009, str.147);
- Odprava administrativnih ovir gre za zmanjševanje, odpravljanje ali preprečevanje
administrativnih bremen, zajeto pa je tudi merjenje administrativnih stroškov ( Virant v:
Kovač, 2009, str.147);
- Sodelovanje z javnostjo zagotavlja, da sta v zgodnji fazi priprave predlogov
predpisov vključeni tudi strokovna in druga zainteresirana javnost ( Virant v: Kovač, 2009,
str.147);
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- Horizontalna medresorska usklajenost različni resorji morajo med seboj sodelovati
pri pripravi novih predlogov predpisov ali politik ( Virant v: Kovač, 2009, str.147);
- Poenostavitve zakonodaje (nomotehnika) novi predlogi predpisov morajo biti
skladni s pravnimi viri, ter jezikovno in stilistično na ustreznem nivoju ( Virant v: Kovač,
2009, str.147).
Elemente boljše regulative lahko smiselno povežemo s pojmom kakovostnega vladanja, ki
teži k trajnostnemu družbenemu razvoju ter vsebuje uspešno gospodarstvo in skrbi za
zagotavljanje socialnega in okoljskega ravnovesja ter splošne kakovosti življenja ( Bauer
et al., 2003, str.9).
Z izvajanjem različnih programov za odpravo administrativnih ovir in administrativnih
bremen, želimo spremeniti tudi organizacijsko kulturo in razmišljanje zaposlenih na
ministrstvih. Ti naj upoštevajo sledeča načela odprave administrativnih ovir (Silič, 2010):
-

»6 poti k poenostavitvam« (Silič, 2010);
»najprej pomisli na male« (Silič, 2010);
»vse na enem mestu« (Silič, 2010) in
»samo enkrat« (Silič, 2010).

5.1 PRESOJA UČINKOV REGULACIJE
Primarni namen projekta RIA je priprava predpisov, saj omogoča, da se na podlagi analize
sistematično spremlja učinke ter njihov vpliv na stroške. Presoja učinkov regulacije je
namenjena organom, ki sprejemajo predpise, kot tudi izvrševalcem predpisov. Organom,
ki sprejemajo predpise pomaga pri preprečevanju neskladnosti, izvrševalcem predpisov pa
pomaga pri odločitvah o tem, kako naj se izvajajo določene politike (Kovač V: Brezovšek
et al, 2004, str.188).
Projekt RIA oz. presoja učinkov regulacije ima tudi slabost in sicer ne omogoča, da bi ga
bilo možno prenesti iz enega družbenega okolja v drugega, saj se tipi uprav med državami
razlikujejo zaradi različnih dejavnikov, kot so tradicija, ustavni redi in velikost sosednjih
držav (Kovač, 2009, str.5).
Zatler in Čarni Pretnar (2009, str.51) kot pomembno sestavino, ki prispeva k večji
kakovosti predpisov in njihovi boljši uveljavitvi, omenjata posvetovanje z javnostjo.
Definicijo, kakšna mora biti sodobna državna uprava poda Kovač, »ki pravi, da je sodobna
državna uprava vitka, okleščena nepotrebnih administrativnih opravil, saj le-ta
obremenjujejo tako stranke kot tudi same institucije« (Kovač, 2006, str.20).
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5.2 SODELOVANJE JAVNOSTI PRI PRIPRAVI IN SPREJEMANJU
PREDPISOV
Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov lahko razumemo kot željo državljank in
državljanov, da aktivno sodelujejo pri pripravi čimboljših predpisov. Pravtako lahko s svojo
angažiranostjo vplivajo na to, kakšna rešitev ali ukrep bo izbran v posameznem primeru
(Bugarič, 2005, str.16).
Pri oblikovanju in pri pripravi predpisov mora biti vkjučena tako strokovna kot tudi
zainteresirana javnost (Kosmina, 2011, str.39).
Pri sodelovanju javnosti pri pripravi in sprejemanju predpisov nastajata dva pomembna
procesa in sicer odločitev ( Virant v. Kovač, 2009, str.144-145):
-

-

S tem ko je zagotovljeno sodelovanje javnosti, je obenem zagotovljena tudi široka
demokratična razprava pri sprejemanju različnih političnih odločitev ( Virant v.
Kovač, 2009, str.144-145);
Pripravljalec predpisov dobi s sodelovanjem zainteresirane javnosti boljši vpogled v
dejansko stanje oz. pridobi informacije, kje v praksi prihaja do problemov.
Pripravljalec pa mora biti pozoren pri uporabi pridobljenih informacij, saj so le-te
lahko prilagojene trenutnim interesom javnosti in lahko torej povzročijo več škode
kot koristi ( Virant v. Kovač, 2009, str.144-145).

Nekateri pa so mnenja da je vključevanje javnosti s strani predstavnikov javne uprave
predrago in počasno, poleg tega pa, da je prevelik rizik, da bi »amaterji« imeli pomembno
besedo pri odločanju o strokovnih zadevah (Virant v. Kovač, 2009, str.144).

5.3 MEDRESORSKO SODELOVANJE
Različni resorji morajo med seboj sodelovati in si pomagati v zgodnjih fazah priprave
predpisov ali politik. Pripravljalec določenega resorja identificira problem, ki se tiče
njegovega resorja, s sodelovanjem z drugimi resorji pa poskuša ugotoviti ali se isti
problem pojavlja tudi pri drugih resorjih in v kakšni meri. Na podlagi zbranih informacij
lahko pripravi ustrezno rešitev za nastali problem (Kosmina, 2011, str.41).
V kolikor je medresorsko sodelovanje izvedeno kvalitetno, je formalno predhodno
medresorsko usklajevanje, ki mu sledi, res lahko faza „nadzora” predložene presoje
posledic predloga predpisov (Kosmina, 2011, str.41).
Poleg vključitve zainteresirane javnosti se je kot koristna izkazala tudi kontrola ministrstva
za javno upravo, čeprav je bila težnja po tem, da se zagotovijo optimalni upravni procesi
(Josevski, 2008).
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5.4 RESOLUCIJA O NORMATIVNI DEJAVNOSTI
Na podlagi 109. člena Poslovnika Državnega Zbora (Uradni list RS, št.92/07) je bila na seji
Državnega Zbora, dne 19. 11. 2009 sprejeta Resolucija o normativni dejavnosti v
nadaljevanju ReNDej (Ur.l. RS, št. 95/2009).
V tretjem poglavju so opredeljeni kateri cilji se zasledujejo s pripravo in sprejemom
predpisov ob sodelovanju strokovne in druge zainteresirane javnosti. Ti cilji so:
- Krepitev pravne države (ReNDej, 3.poglavje);
- Zagotavljanje pravne varnosti (ReNDej, 3.poglavje);
- Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin (ReNDej, 3.poglavje);
- Spoštovanje načela delitve oblasti na državni ravni in v razmerju do lokalne samouprave
ter Evropske unije (ReNDej, 3.poglavje);
- Dosledno spoštovanje hierarhije pravnih aktov(ReNDej, 3.poglavje);
- Zagotavljanje jasnosti, preglednosti, kakovosti in določnosti predpisov(ReNDej,
3.poglavje);
- Uveljavljanje državljanske participacije(ReNDej, 3.poglavje);
- Izvajanje presoje posledic predpisov(ReNDej, 3.poglavje);
- Upoštevanje prizadevanj Evropske unije in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in
razvoj za pripravo boljših predpisov(ReNDej, 3.poglavje).
Šesto poglavje govori o namenu izdelave in uporabe presoje posledic predpisov. Namen
priprave presoje posledic predpisov je izboljšati kakovost novih predpisov in poenostaviti
zakonodajno urejanje ter naknadno ugotavljanje doseganja zastavljenih ciljev (ReNDej,
6.poglavje).

Sistematično presojanje posledic predpisov, zlasti ključnih okoljskih, gospodarskih in
socialnih posledic predlogov, daje na eni strani pripravljalcu, na drugi strani pa tudi
drugim akterjem v odločevalskem procesu nujno potrebne informacije in argumente za
predlaganje in sprejem odločitev na normativni ali na drugih ravneh odločanja (ReNDej,
6.poglavje).
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Za vsak posamezen predlog zakona je potrebno izdelati presojo posameznih posledic, ki
jih ta predlog zakona povzroča. Pri podzakonskih predpisih se presoja posameznih
posledic izdela le v primeru, ko celovite ocene ni bilo mogoče izdelati ob predlogu zakona.
(ReNDej, 6.poglavje).
Presoja posledic predpisa je sestavljena iz analitičnih korakov. Namen je določiti, ali so
posamezni predpisi potrebni oz. ustrezni za uresničitev politike v primerjavi z možnimi
alternativami. Analizo je potrebno izvesti tudi v določenem obdobju po uveljavitvi
predpisa, ter na podlagi te analize izvesti še vrednotenje oz. ugotoviti, ali so bili
načrtovani politični cilji doseženi tudi v praksi (ReNDej, 6.poglavje).
Pri oblikovanju in pripravi predpisov je potrebno upoštevati tudi naslednja načela, ki jih
določa četrto poglavje (ReNDej, 4.poglavje):
- Načelo potrebnosti pravnega urejanja: zakonodajalec mora presoditi ali obstajajo
potreba in utemeljeni razlogi za spreminjanje ali dopolnjevanje posameznega področja. V
kolikor zakonodajalec ugotovi, da se lahko cilji uresničijo z obstoječimi predpisi, ne
predlaga sprememb ali dopolnitev za posamezno področje (ReNDej, 4.poglavje).
- Načelo samoomejevanja: zakonodajalec lahko posega v družbena razmerja ter s tem
v človekove pravice in temeljne svoboščine le toliko, da bo s tem dosegel izpolnitev
zastavljenih ciljev (ReNDej, 4.poglavje).
- Načelo sorazmernosti: zakonodajalec mora preučiti vse možnosti za dosego
zastavljenih ciljev, ter nato izbrati tisto, ki bo imela najbolj blag učinek na tiste, katere
bodo te cilji zadevali (ReNDej, 4.poglavje).
- Načelo odgovornosti: organ mora pri donošenju svojih odločitev skrbno upoštevati
veljavni pravni red Republike Slovenije (ReNDej, 4.poglavje).
- Načelo določnosti: predpisi, ki jih zakonodajalec pripravi in pozneje sprejme, morajo
biti jasni in razumljivi, saj je le na ta način zagotovljeno, da v praksi ne bo prihajalo do
različnih pogledov, kako naj se posamezni predpis razlaga in uporablja. (ReNDej,
4.poglavje).
- Načelo dostopnosti: Organi morajo zagotoviti, da bo javnost čimširše ter na čimlažji
način seznanjena s tem, kateri so veljavni predpisi. Javnost mora biti z veljavnimi predpisi
seznanjena v nekih razumnih rokih, ki so lahko krajši le v primerih, ko to določa
hierarhično najvišji temeljni pravni akt tj Ustava Republike Slovenije (ReNDej, 4.poglavje).
- Načelo poenostavitve: postopki morajo biti pregledni in prečiščeni vseh nepotrebnih
delov. Le na ta način bodo predpisi, ki so rezultat vseh vmesnih postopkov razumljivi in
brez večjih težav uporabljivi tudi v praksi. (ReNDej, 4.poglavje).
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- Načelo transparentnosti: posamezni predpis s katerim se ureja določeno področje,
mora biti na vpogled vsem tistim, ki jih ta predpis na tak ali drugačen način zadeva. S
tem, ko je posamezni predpis v vpogled vsem, ki jih zadeva, imajo le-ti možnost, da
predlagajo svoje popravke oz. komentarje tekom postopka sprejemanja posameznega
predpisa (ReNDej, 4.poglavje).

5.5 AKCIJSKI PROGRAM ZA ZMANJŠANJE UPRAVNIH OBREMENITEV 25%
Temeljni dokument, na podlagi katerega bo Ministrstvo za javno upravo odpravljalo
administrativne ovire je sprejet vladni program z naslovom Program Vlade Republike
Slovenije za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25%
do leta 2012 (MJU, 2009).
Gre za temeljni strateški dokument za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje
administrativnih bremen. Dokument predstavlja prizadevanja za boljšo javno upravo s
ciljem preprečiti nastajanje novih administrativnih ovir, kakor tudi odpravljanje obstoječih
administrativnih bremen in administrativnih ovir (MJU, 2009).
Program odprave administrativnih vsebuje tudi pet faz, ki predstavljajo korake za odpravo
administrativnih ovir. Te faze so (MJU, 2009):
-

pregled zakonodaje posameznega področja (MJU, 2009),
s pomočjo ustrezne metodologije izmeriti posamezno področje (MJU, 2009),
zbiranje predlogov za poenostavitev zakonodaje (MJU, 2009),
»na podlagi sprejetih zakonov se začne spreminjanje zakonskih in podzakonskih
aktov« (MJU, 2009),
merjenje administrativnih stroškov in ugotavljanje učinkovitosti sprememb (MJU,
2009).
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5.6 AKCIJSKI NAČRT ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA JAVNE UPRAVE (
AN SREP) 2010-2015
Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne uprave (v nadaljevanju AN SREP) je
izvedbeni dokument usmeritev e-poslovanja javne uprave (v nadaljevanju JU). AN SREP
opredeljuje cilje, e-storitve in naloge vzpostavitve e-poslovanja JU in določa mehanizme
za izvajanje in spremljanje pripadajočih aktivnosti in projektov. Izhaja iz dejanskih potreb
strank ter smernic in direktiv EU pri razvoju e-poslovanja JU (AN SREP, 2010, str.4).
Namen AN SREP je izvajanje uresničevanja ciljev začrtanih v nacionalnih in mednarodnih
pravnih podlagah, strateških politikah in dokumentih, kot je Strategija razvoja
elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc, Slovenska izhodna
strategija 2010-2013, cilj programsko usmerjenega proračuna v okviru 12. delovne
skupine, Ministrska deklaracija EU za razvoj e-uprave do leta 2015 itd (AN SREP, 2010,
str.4).
Aktivnosti na področju razvoja e-uprave so usklajene tudi z načrtom informatizacije in
Programom Vlade RS za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih
bremen za 25% do leta 2012 (AN SREP, 2010, str.8).
Akcijski načrt zagotavlja, da se bo pospešeno razvijalo e-poslovanje javne uprave ter
sproti odpravljalo administrativne ovire ter hkrati spremljalo kako se odvijajo zastavljeni
cilji. V primeru nedoseganja zastavljenih ciljev pa se bodo izvedli ukrepi za dosego le-teh (
AN SREP, 2010, str.8).
Dodatni namen akcijskega načrta je spodbuditi razvoj e-storitev, ki temeljijo na skupnih
iniciativah EU, ki so grajene na enotni arhitekturi in z enotnimi standardi ter e-storitev za
interno poslovanje uprave (interni procesi za reševanje upravnih zadev), ki bodo poleg
učinkovitejšega razvoja in delovanja e-storitev imele pozitivne vplive tudi na hitrost in
učinkovitost izvajanja klasičnih storitev po klasičnih komunikacijskih kanalih (AN SREP,
2010, str.8).
Strateški cilji SREP določajo smeri delovanja pri realizaciji strategije in dajejo odgovor na
vprašanje, katere so prednostne smeri razvoja elektronskih storitev JU v prihodnje (AN
SREP, 2010, str.10).
Strateški cilji so združeni v štiri skupine (AN SREP, 2010, str.10):
- zagotoviti uspešno in učinkovito delovanje JU z elektronskim poslovanjem (AN SREP,
2010, str.10);
- povečati uporabo elektronskih storitev JU (AN SREP, 2010, str.10);
- »razvoj skupnih in integriranih storitev med vsebinskimi področji in med ravnmi uprave«
(AN SREP, 2010, str.10);
- zagotoviti elektronsko podporo pri vzpostavitvi enotnega trga ter čezmejnih storitev v EU
in mednarodno (AN SREP, 2010, str.10).
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Zastavljeni so bili sledeči cilji ( AN SREP, 2010, str.11):
- Vloga e-uprave pri podpori enotnemu trgu EU: Ministri se bodo zavzemali za
rešitve, ki bodo odpravljale ovire za nemoteno delovanje notranjega trga in posledično
omogočajo uveljavitev temeljnih svoboščin EU. Poslovni subjekti morajo imeti možnost
elektronskega ustanavljanja in delovanja podjetij, državljani pa nemoteno delo, študij,
bivanje in upokojitev v katerikoli državi članici EU cilji ( AN SREP, 2010, str.11).
- Vloga e-uprave pri uresničevanju potreb državljanov in podjetnikov: E-uprava
naj bo naravnana na potrebe njenih ključnih uporabnikov – državljanov in poslovnih
subjektov. Le-ti morajo biti vključeni že pri samem načrtovanju storitev, ki morajo biti
oblikovane tako, da bodo omogočile dostop do informacij javnega značaja in vključevanje
vseh ključnih deležnikov v procese odločanja cilji ( AN SREP, 2010, str.11).
- Vloga e-uprave pri zagotavljanju učinkovitosti in uspešnosti JU: Ministri naj se
zavzemajo za učinkovitejše in uspešnejše delovanje javne uprave. Le-to vključuje odpravo
administrativnih ovir in pripadajoče organizacijske spremembe (AN SREP, 2010, str.11).
Osnovni dokumenti AN SREP so (AN SREP, 2010, str.15) :
- AN SREP: To je osnovni dokument Akcijskega načrta, ki vsebuje poglavja, kjer so
opredeljena izhodišča, cilje, financiranje, upravljanje ter načrt projektov (AN SREP, 2010,
str.15);
- Izkaznice projektov: Gre za prilogo k osnovnemu dokumentu (AN SREP, 2010,
str.15).
- Poročila projektne koordinacije: Gre za dokumente, ki nastanejo na podlagi
spremljanja izvajanja AN SREP (AN SREP, 2010, str.15);
- Poslovnik AN SREP: Predstavlja dokument, kjer je natančno opredeljen način izvedbe
AN SREP, ter kjer je vsebovan tudi opis organizacijske strukture izvedbe AN SREP s
pripadajočimi obrazci (ANSREP, 2010, str.15);
- Priročnik za razvoj elektronskega poslovanja v JU: Gre za dokument, ki ga bodo
pri svojem delu uporabljale projektne in razvojne skupine za podporo pri razvoju
informacijskih sistemov za elektronsko poslovanje v javni upravi (AN SREP,2010, str.15);
- Metodologija merjenja uspeha AN SREP: Priročnik, ki omogoča merjenje in
ugotavljanje učinkovitosti delovanja projektov povezanih z Akcijskim načrtom (AN SREP,
2010, str.15).
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6 ZGODOVINA EU TER PREDSTAVITEV STRUKTURNIH
SKLADOV IN KOHEZIJSKEGA SKLADA EU
V šestem poglavju bom predstavil pomembne zgodovinske mejnike EU kot so Enotni
evropski akt, Rimska Pogodba ipd, ter opisal strukturne sklade EU in Kohezijski sklad.

6.1 ZGODOVINA EU
Nastanek EU sega v daljno leto 1952, ko je bila sprejeta Pogodba o ustanovitvi
Evropske Skupnosti za premog in jeklo z namenom vzpostavitve medsebojne
odvisnosti pri proizvodnji premoga in jekla, tako da nobena država ne bi mogla mobilizirati
svojih vojaških sil brez vednosti drugih držav. S Pogodbo o ustanovitvi Evropske Skupnosti
za premog in jeklo bi se zmanjšala stopnja nezaupanja, ki je vladala med državami po
koncu druge svetovne vojne. Pogodba je prenehala veljati leta 2002 (Pogodbe Evropske
unije, 2012).
Leta 1957 sta bili sprejeti Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske Skupnosti
in Pogodba o ustanovitvi Evropske Skupnosti za atomsko energijo, imenovani
tudi Rimski Pogodbi. V obeh pogodbah je zapisano, da je naloga Skupnosti, da z
vzpostavitvijo skupnega trga in postopnim približevanjem ekonomskih politik držav članic
v vsej Skupnosti spodbuja skladen razvoj gospodarskih dejavnosti, stalno in uravnoteženo
gospodarsko rast, povečuje stabilnost, pospešuje višanje življenjske ravni, ter spodbuja
tesnejše odnose med državami (Pogodbe Evropske unije, 2012).
Zgornje cilje bo Skupnost dosegla z naslednjimi ukrepi (Pogodbe Evropske unije,

2012):
-

-

-

odprava carin in količinska omejitev pri uvozu in izvozu blaga med državami
članicami ter vseh drugih ukrepih z enakim učinkom (Pogodbe Evropske unije,
2012);
uvedba skupne carinske tarife in skupne trgovinske politike do tretjih držav
(Pogodbe Evropske unije, 2012);
odprava ovir pri prostem pretoku oseb, storitev in kapitala med državami članicami
(Pogodbe Evropske unije, 2012);
sprejem skupne politike na področju kmetijstva (Pogodbe Evropske Unije, 2012);
sprejem skupne politike na področju prometa (Pogodbe Evropske unije, 2012);
vzpostavitev sistema, ki bo zagotavljal, da na notranjem trgu ne bo prihajalo do
izkrivljanja konkurence (Pogodbe Evropske unije, 2012);
uporaba postopkov, ki omogočajo usklajevanje ekonomskih politik držav članic in
odpravljanje neuravnoteženosti njihovih plačilnih bilanc (Pogodbe Evropske unije,
2012);
približevanje zakonodaj držav članic v obsegu, ki zagotavlja delovanje skupnega
trga (Pogodbe Evropske unije, 2012);
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-

ustanovitev Evropskega socialnega sklada za izboljšanje zaposlitvenih priložnosti
delavcev ter njihovega življenjskega standarda (Pogodbe Evropske unije, 2012);
ustanovitev Evropske investicijske banke, ki bo olajšala ekonomsko rast Skupnosti
z ustvarjanjem novih virov (Pogodbe Evropske unije, 2012);
pridružitev čezmorskih držav in ozemelj z namenom povečati obseg trgovine in
pospešiti gospodarski in socialni razvoj (Pogodbe Evropske unije, 2012).

Leta 1986 je bil sprejet Enotni evropski akt, katerega namen je bil reformirati institucije
EU, ter omogočiti hitrejše odločanje pri oblikovanju enotnega trga. Prišlo je do razširitve
glasovanja po načelu kvalificirane večine v Svetu (ena sama država težje vloži veto na
predlagano zakonodajo), uvedbe postopkov sodelovanja in privolitve s čimer se je povečal
vpliv Evropskega Parlamenta (Pogodbe Evropske unije, 2012).
Leta 1993 je bila sprejeta Pogodba o Evropski Uniji imenovana tudi Maastrichtska
Pogodba. Namen Pogodbe je zagotoviti priprave na Evropsko monetarno unijo, ter uvesti
nekatere elemente politične unije kot so: državljanstvo, skupna zunanja in notranja
politika. Glavne spremembe, ki jih predvidevala Maastrichtska Pogodba so se dotikale
ustanovitve Evropske Unije, uvedbe postopka soodločanja in večjih pristojnosti
Evropskega Parlamenta v postopku odločanja. Predlagane so tudi nove oblike sodelovanja
med državami članicami na področju obrambe, pravosodja in notranjih zadev. Z
Maastrichtsko Pogodbo je bil ustanovljen tudi Kohezijski sklad (Pogodbe Evropske unije,
2012).
Leta 2003 je bila sprejeta Pogodba iz Nice, katere glavni namen je bil reformirati
institucije EU, da bodo delovale učinkovito po širitvi na 25 držav članic. Predvideva tudi
spremembo sestave Evropske komisije in prenovo sistema glasovanja v Svetu (Pogodbe
Evropske unije, 2012).
V letu 2009 pa je bila sprejeta Lizbonska Pogodba. Namen je bil narediti EU bolj
demokratično, učinkovitejšo ter enotnejšo pri reševanju globalnih problemov kot so npr.
podnebne spremembe. Lizbonska Pogodba predvideva tudi več pristojnosti Evropskega
Parlamenta, spremembo postopka glasovanja v Svetu, uvedena je tudi Državljanjska
pobuda. Evropski Svet ima stalnega predsednika, uvedena je nova funkcija visokega
predstavnika za zunanje zadeve, ki je neke vrste nova diplomatska služba EU ( Pogodbe
Evropske unije, 2012).

6.2 STRUKTURNI SKLADI EU
Strukturni skladi so ena skupina od skladov, ki jih ima EU na razpolago za svoje države
članice, s katerimi jim EU pomaga, da bi pospešile razvoj in zmanjšale razlike med
regijami (Bašić, 2005, str.8).
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Pri izvedbi in financiranju posameznega projekta sodelujejo države članice z lokalnimi
oblastmi, sredstva iz strukturnih skladov pa pomenijo dopolnitev nacionalnega izvajanja
regionalnih politik držav članice in ne nadomestila zanje (Bašić, 2005, str.8).
Finančna pomoč iz strukturnih skladov je možna v različnih oblikah, vendar morajo biti za
dodelitev izpolnjeni določeni kriteriji, hkrati pa na odločitev o razdelitvi finančne pomoči iz
strukturnih skladov vpliva tudi teža problema po posameznih regionalnih in socialnih
problemih področij, finančna sposobnost države članice ( glede na njeno blagostanje),
teža pomembnosti ukrepov gledano z vidika celotne Evropske Unije, ter teža ukrepov z
regionalnega vidika in z vidika posebnih značilnosti, ki jih predlagani ukrepi prinašajo
Bašić, 2005, str.8).
Finančna pomoč je lahko posredovana v sledečih oblikah (Bašić, 2005, str.9):
- oblika delnega financiranja operativnih programov (Bašić, 2005, str.9);
- oblika delnega financiranja državnih pomoči, vključno s povračili (Bašić, 2005,
str.9);
- oblike individualnih podpor s soglasjem Evropske Komisije in države članice (Bašić,
2005, str.9);
- oblika delnega financiranja projektov, vključno s povračili (Bašić, 2005, str.9);
- oblika podpore za tehnično pomoč in študije za pripravo izvedbe projektov (Bašić,
2005, str.9).
Delovanje strukturnih skladov EU določajo splošna načela in sicer (Bašić, 2005, str.9):
-

načelo koncentracije sredstev pomeni, da so ukrepi usmerjeni na tiste regije in
skupine, ki jih najbolj potrebujejo glede na cilje, ki so opredeljeni s prednostnimi
nalogami (Bašić, 2005, str.9);

-

načelo programiranja, ki pomeni, da sredstev ni mogoče pridobiti za
posamezne nepovezane investicije, temveč so lahko dodeljene izključno na podlagi
razvojnih programov (Bašić, 2005, str.9);

-

načelo partnerstva predstavlja medsebojno sodelovanje Evropske Komisije, vlad
držav članic ter lokalnih in regionalnih oblasti (Bašić, 2005, str.9);

-

načelo dodatne pomoči (ang. additionality) pomeni, da strukturni skladi le
dopolnjujejo finančna sredstva lastnih sredstev držav članic, ne pa, da jih
nadomeščajo. To pomeni, da je v regionalnih razvojnih programih potrebno
zagotoviti sofinanciranje iz zasebnih in lokalnih virov (Bašić, 2005, str.9);

-

načelo subsidiarnosti pomeni, da je organizacija skladov določena
administrativno z regionalno, nacionalno in evropsko prioriteto, vloga Evropske
komisije pa je pri tem omejena le na poslovanje, ki zahteva skupno odločanje
(Bašić, 2005, str.9);
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-

načelo učinkovitosti vrednotenja učinkov povečuje nadzor učinkovitosti ter
uspešnosti, vpliva pa tudi na proračunsko disciplino in poenostavitev celotnega
sistema pomoči strukturnih skladov EU (Bašić, 2005, str.9).

6.2.1 EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) je bil ustanovljen leta 1975
in je namenjen predvsem krepitvi ekonomske in socialne kohezije, ter pomoči pri
odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah EU. Zato ESRR prispeva k
zmanjševanju vrzeli med stopnjami razvitosti različnih regij in obsegom, v katerem regije z
najbolj omejenimi možnostmi, vključno s podeželskimi in mestnimi območji, nazadujoče
industrijske regije, območja z geografskimi in naravnimi ovirami, kot so npr. otoki, gorska
območja, mejne regije in redko poseljena območja, zaostajajo (Uredba Sveta (ES), št.
1080/2006, 2006).
ESRR zagotavlja sredstva za (Ministrstvo za finance, Sredstva kohezijske politike, 2010):
-

-

neposredne pomoči za naložbe v podjetja zaradi ustvarjanja novih delovnih mest
(Ministrstvo za finance, Sredstva kohezijske politike, 2010),
infrastrukture na področju raziskav in inovacij, okolja, telekomunikacij, prometa in
energije (Ministrstvo za finance, Sredstva kohezijske politike, 2010),
finančne pomoči za podporo regionalnemu in lokalnemu razvoju, ter boljše
sodelovanje med mesti in regijami (Ministrstvo za finance, Sredstva kohezijske
politike, 2010) ,
tehnično pomoč za vlaganja v izobraževanje in zdravstvo, ki sta pomembna za
strukturno prilagajanje (Ministrstvo za finance, Sredstva kohezijske politike, 2010).

K učinkovitem in uspešnem izvajanju ukrepov, ki jih podpira ESRR, prispevajo dobro
upravljanje in partnerstva med vsemi pomembnimi teritorialnimi in socialno-ekonomskimi
partnerji, še zlasti regionalnimi in lokalnimi organi, kakor tudi z vsemi drugimi ustreznimi
telesi na različnih stopnjah izvajanja operativnih programov, ki jih sofinancira ESRR
(Ministrstvo za finance, Sredstva kohezijske politike, 2010).
Svoja sredstva ESRR namenja tudi za sledeče cilje (Kohezijska politika 2007-2013, 2007,
str.99):
-

konvergenco (Kohezijska politika 2007-2013, 2007, str.99),
regionalno konkurenčnost in zaposlovanje (Kohezijska politika 2007-2013,
2007, str.99),
evropsko teritorialno sodelovanje (Kohezijska politika 2007-2013, 2007,
str.99).
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V okviru prvega cilja (konvergenca) je pomoč namenjena za podporo trajnostnemu,
celostno regionalnemu in lokalnemu gospodarskemu razvoju, ter zaposlovanju tako, da
aktivira in krepi lastne zmogljivosti z operativnimi programi, katerih namen je posodobitev
in raznolikost ekonomskih struktur, ter ustvarjanje in ohranjanja trajnih delovnih mest
(Kohezijska politika 2007-2013, 2007, str.99).
V okviru drugega cilja (regionalna konkurenčnost in zaposlovanje) je pomoč v
okviru strategij trajnostnega razvoja, ob spodbujanju zaposlovanja, osredotočena še na tri
naloge (Kohezijska politika 2007-2013, 2007, str.100):
-

inovacije in ekonomije znanja (Kohezijska politika 2007-2013, 2007, str.100),
okolje in preprečevanje tveganja (Kohezijska politika 2007-2013, 2007, str.100),
dostop do transportnih in telekomunikacijskih storitev splošnega gospodarskega
interesa (Kohezijska politika 2007-2013, 2007, str.100).

V okviru tretjega cilja ( evropsko teritorialno sodelovanje) je pomoč osredotočena
na sledeče prednostne naloge (Uredba Sveta (ES) št.1080/2006, 2006):
-

oblikovanje in razvoj transnacionalnega sodelovanja Uredba Sveta (ES)
št.1080/2006, 2006),
razvoj čezmejnih ekonomskih, socialnih in okoljskih dejavnosti za dosego
trajnostnega teritorialnega razvoja Uredba Sveta (ES) št.1080/2006, 2006),
krepitve učinkovitosti regionalne politike Uredba Sveta (ES) št.1080/2006, 2006).

6.2.2 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD
V okviru EU deluje od leta 1958 Evropski socialni sklad ( v nadaljevanju ESS), katerega
glavni namen je pomagati brezposelnim ter skupinam s posebnimi potrebami pri
zaposlovanju in na ta način preprečiti, da bi ljudje izgubili stik s trgom dela. Na ta način se
ustvarjajo nova delovna mesta in izboljšuje konkurenčnost evropskega gospodarstva
(Bašić, 2005, str. 11).
Podpora Evropskega socialnega sklada je tako namenjena (Bašić, 2005, str.11):
-

dolgoročno brezposelnim (Bašić, 2005, str.11);

-

»mladim, ki prvič vstopajo na trg delovne sile« (Bašić, 2005, str.11);
»ljudem, ki potrebujejo dodatna usposabljanja ali pomoč pri samozaposlovanju, da
bi imeli večje možnosti za zaposlitev« (Bašić, 2005, str.11);

-

spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest (Bašić, 2005, str.11).

Kot primer projekta, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in se izvaja v
Sloveniji, lahko omenim Integracijski paket za brezposelne migrante, begunce in prosilce
za azil.
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V Sloveniji Zveza svobodnih sindikatov Slovenije skupaj s Slovensko filantropijo od konca
leta 2010 izvaja projekt Integracijski paket za brezposelne migrante, begunce in prosilce
za azil. Primarne ciljne skupine so brezposelni ekonomski migranti, begunci in prosilci za
azil, sekundarne ciljne skupine pa so mladi stari do 25 let (Projekt Integracijski paket za
brezposelne migrante, begunce in prosilce za azil, 2010).
Cilji projekta so:
- Projekt bo prispeval k enakim možnostim na trgu dela skozi celotno obdobje izvajanja (
december 2010- december 2013);
- Stalni cilj projekta bo krepitev socialne vključenosti ciljnih skupin;
- Projekt bo prispeval k povečanju dostopa do zaposlitve in usposabljanja za osebe iz
ranljive ciljne skupine področij. Mladi bodo v projekt vključeni predvsem preko aktivnosti
izobraževanja in usposabljanja ter izvajanja zagovorništva, s čemer bodo pridobili
praktične izkušnje in znanja, kar bo povečalo njihovo zaposljivost (Projekt Integracijski
paket za brezposelne migrante, begunce in prosilce za azil, 2010).
6.2.3 EVROPSKI KMETIJSKI USMERJEVALNI IN JAMSTVENI SKLAD
Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (v nadaljevanju EKUJS) je bil
ustanovljen leta 1964 za financiranje skupne kmetijske politike EU in je eden največjih
strukturnih skladov EU. Sklad je sestavljen iz dveh oddelkov (Bašić, 2005, str.11):
-

Usmerjevalni oddelek sklada se ukvarja s krepitvijo in reorganizacijo
kmetijstva s ciljem zagotoviti človeku dostojni življenjski standard ter zagotoviti
zaščito okolja in podeželja (Bašić, 2005, str. 11).

-

Jamstveni oddelek sklada pa se osredotoča na razvoj za okolje prijaznih
načinov kmetovanja ter spodbuja kmete, da bi se začeli ukvarjati s trajnostnim
gospodarjenjem na podeželskih območjih ter s trajnostnim gospodarjenjem z
naravnimi viri (Bašić, 2005, str.11).

6.2.4 FINANČNI INŠTRUMENT ZA USMERJANJE RIBIŠTVA
Finančni inštrument za usmerjanje ribištva ( v nadaljevanju FIUR) deluje v okviru EU od
leta 1993. Najprej se je omenjeni inštrument uporabljal za modernizacijo proizvodnih
zmogljivosti tj. plovil, v zadnjem času pa se pomoč iz FIUR namenja predvsem oz. v
največji meri za prenovo in modernizacijo ribiške industrije (Bašić, 2005, str.12).
Finančni inštrument za usmerjanje ribištva pokriva sledeče naloge (Bašić, 2005, str.12):
-

prizadevanje za doseg trajnega ravnovesja med ohranjanjem in izkoriščanjem
vodnih virov (Bašić, 2005, str.12);
povečevanje konkurenčnosti in razvoj stabilnega podjetništva v tem sektorju
(Bašić, 2005, str.12);
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-

povečevanje ponudbe in vrednosti proizvodov s tega področja (Bašić, 2005,
str.12);
prispevanje k oživitvi področij odvisnih od ribištva in marikulture tj. umetno
gojenje morskih organizmov (Bašić, 2005, str.12).

6.3 KOHEZIJSKI SKLAD EU
Leta 1993 je bil z Maastrichtsko Pogodbo ustanovljen Kohezijski sklad, katerega namen
je zagotavljanje pomoči na področju okolja in prometne infrastrukture najmanj razvitim
državam članicam EU. Leta 1993 so kriterije za črpanje sredstev izpolnjevale le štiri države
in sicer: Irska, Španija, Portugalska in Grčija (Bašić, 2005, str.12).
Finančna pomoč Kohezijskega sklada je usmerjena v naslednja področja (Bašić, 2005,
str.13):
-

okoljevarstveni projekti in projekti, ki podpirajo razvoj politike okolja (Bašić, 2005,
str.13);
projekti za razvoj prometne infrastrukture (Bašić, 2005, str.13);
preliminarne študije, ki se navezujejo na projekte in njihovo izvedbo (Bašić, 2005,
str.13);
pripravljalni projekti, ki analizirajo stroške in prihodke ter tehnično podporo
projektov (Bašić, 2005, str.13);
horizontalni ukrepi, kot so primerjalne analize vpliva pomoči EU(Bašić, 2005,
str.13);
študije, ki se navezujejo na spremljanje in vrednotenje projektov ter v
povečevanje koordinacije in njihovo obstojnost (Bašić, 2005, str.13);
študije, ki omogočajo potrebno prilagoditev pri izvedbi projekta (Bašić, 2005,
str.13).

Kriterij za dodelitev sredstev iz Kohezijskega sklada je bruto domači proizvod (BDP),
merjen v pariteti kupne moči. Le-ta mora biti manjši od 90 odstotkov povprečja Evropske
unije, da je posamezna država članica upravičena do črpanja sredstev iz Kohezijskega
sklada. Kohezijska strategija je formalno definirana v dokumentu, ki se imenuje
Referenčni okvir za Kohezijski sklad (Bašić, 2005, str.13).
Načela financiranja iz Kohezijskega sklada so (Bašić, 2005, str.13):
-

-

Projektno financiranje: iz Kohezijskega sklada se financirajo le tisti
infrastrukturni in okoljski projekti, ki jih predhodno odobri Evropska Komisija
(Bašić, 2005, str.13);
Nekompatibilnost pomoči: projekt je lahko financiran bodisi s strani strukturnih
skladov bodisi s strani kohezijskega sklada (Bašić, 2005, str.13);
Pogojenost pomoči: pomoč državi članici preneha, če ima le-ta presežni deficit
višji od 3%BDP (Bašić, 2005, str.13);
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-

-

Partnerstvo: Pri pripravi in odločanju o projektih, ki jih posamezna država članica
pojmuje kot prioritetne, mora biti dožežen čimširši konsenz med vsemi organi,
tako nacionalnimi kot tudi evropskimi (Bašić, 2005, str.13).
Sofinanciranje: Pri sofinanciranju morajo biti najprej zagotovljena sredstva
javnega in zasebnega sektorja, šele nato lahko država članica zaprosi za sredstva
iz Kohezijskega sklada (Bašić, 2005, str.13).

Za ponazoritev razlik med strukturnimi skladi in Kohezijskim skladom glede ciljev,
izvajalcev, pogojev, namembnosti in postopkov, lahko služi ta tabela.
Tabela 1: Primerjava strukturnih skladov in Kohezijskega sklada

Cilji
Izvajalci
Pogoji
Namembnost
Postopki

Strukturni skladi
Zmanjšanje
regionalnih
razlik
Države
članice,
lokalna
oblast
Natančni pogoji
V osnovi ni izključen noben
sektor (infrastruktura)
Temeljijo
na
večletnem
programu
Vir: Rovan (2001, str.89).

44

Kohezijski sklad
Zmanjšanje
ekonomskih
razlik med članicami
Po dogovoru med Evropsko
Komisijo in državo članico
Natančni pogoji
Samo za okolje in transport
Projektno subvencioniranje

7 PREDVIDENA RAZVOJNA IN INVESTICIJSKA SREDSTVA IZ
EU V PRORAČUNIH SLOVENIJE ZA LETI 2013 IN 2014
Podlaga za pripravo proračuna predstavlja dokument, ki se imenuje proračunski
memorandum. V njem so zapisane usmeritve ekonomskih in fiskalnih politik.
V proračunskem memorandumu 2013 in 2014 se kot glavni cilj ekonomske politike
izpostavlja uravnoteženje javnih financ ter vzpostavitev pogojev za stabilno gospodarsko
rast ( Proračunski memorandum 2013 in 2014, 2012, str.3).
Cilji, ki jih želi doseči ekonomska in javnofinančna politika so sledeči ( Proračunski
memorandum 2013 in 2014, 2012, str.4):
-

primankljaj države se mora znižati pod 3% BDP, kot to od Slovenije terja Pakt za
stabilnost in rast( Proračunski memorandum 2013 in 2014, 2012, str.4);
potrebno je uravnovesiti javne finance do konca leta 2015( Proračunski
memorandum 2013 in 2014, 2012, str.4);
potrebno je okrepiti stabilnost finančnega sektorja ( Proračunski memorandum
2013 in 2014, 2012, str.4) ;
uveljavitev strukturnih reform, ki zadevajo trg dela in pokojninsko zavarovanje (
Proračunski memorandum 2013 in 2014, 2012, str.4) ;
uvesti spodbude za izboljšanje gospodarske aktivnosti in zaposlovanja (
Proračunski memorandum 2013 in 2014, 2012, str.4).

Vlada Republike Slovenije je proračuna za leti 2013 in 2014 pripravila ob predpostavki, da
bo prišlo do uveljavitve strukturnih sprememb na področjih, ki zadevajo pokojninski
sistem in trg dela. Proračuna sta pripravljena na način, ki predvideva restriktivno politiko
glede mase sredstev za zaposlene v celotnem javnem sektorju. Istočasno pa proračuna
predvidevata povečanje razvojnih in investicijskih sredstev iz naslova EU ( Proračunski
memorandum 2013 in 2014, 2012, str.4).
Sredstva namenjena za investicije so zelo omejena, prednost pa imajo tisti projekti, ki
imajo ugoden vpliv na gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. V letu 2013
se sredstva za investicijske odhodke in transferje v letu 2013 v primerjavi z rebalansom
proračuna za leto 2012 povečujejo za skoraj 400 milijonov evrov, od tega več kot dve
tretjini predstavljajo sredstva EU. Največ sredstev bo namenjenih novogradnji,
rekonstrukcijam, adaptacijam in nakupom opreme ( Proračunski memorandum 2013 in
2014, 2012, str.16).
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Proračunski memorandum je razdeljen na prioritete po politikah programske klasifikacije.
Politika 06 se imenuje lokalna samouprava, ki je sestavljena iz sledečih podpodročij (
Proračunski memorandum 2013 in 2014, 2012, str.20.):
- podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni ( Proračunski
memorandum 2013 in 2014, 2012, str.20);
- sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ( Proračunski
memorandum 2013 in 2014, 2012, str.20);
- lokalno razvojna infrastruktura ( Proračunski memorandum 2013 in 2014, 2012,
str.20) in
- koordinacija razvoja regij ( Proračunski memorandum 2013 in 2014, 2012, str.20).
Glavni cilj politike je spodbuditi trajnostni razvoj, ki bo poskrbel za aktiviranje vseh
potencialov v slovenskih regijah ob hkratni skrbi, da ne bo prišlo do zmanjševanja virov in
možnosti razvoja prihodnjih generacij. Politika zajema tudi finančno izravnavo občin, pri
izračunu primerne porabe pa se bo v letu 2013 poleg poslovno potrebnih stroškov za
delovanje občin upoštevala tudi makroekonomska napoved za leti, za kateri se sprejema
proračun. Na ta način želi Vlada Republike Slovenije znižati dopolnilna sredstva občinam iz
državnega proračuna.
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Tabela 2: Dopolnjen predlog proračuna za leto 2013

Vir: Dopolnjen predlog proračuna za leto 2013 (2012, str. 2-3)
Kot lahko ugotovimo iz dopolnjenega predloga proračuna za leto 2013, Vlada Republike
Slovenije načrtuje črpanje sredstev EU v višini 1.443.476.137 evrov. Največ sredstev je
predvidenih iz naslova strukturnega sklada EU in sicer 733.751.183 evrov, sledijo sredstva
iz kohezijskega sklada EU v višini 381.452.902 evrov in nato še sredstva za izvajanje
skupne kmetijske in ribiške politike v višini 303.122.052 evrov. Znatno nižja sredstva pa
so predvidena še za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU v višini 21.800.000
evrov ter ostala prejeta sredstva iz proračuna EU v višini 3.350.000 evrov.
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Tabela 3: Dopolnjen predlog proračuna za leto 2014

Vir: Dopolnjen predlog proračuna za leto 2014 (2012, str.2-3)
Kot lahko ugotovimo iz dopolnjenega predloga proračuna za leto 2014, Vlada Republike
Slovenije načrtuje črpanje sredstev EU v višini 990.328.828 evrov. Največ sredstev je
predvidenih iz naslova strukturnega sklada EU in sicer 362.944.042 evrov, sledijo sredstva
iz kohezijskega sklada EU v višini 336.452.902 evrov in nato še sredstva za izvajanje
skupne kmetijske in ribiške politike v višini 265.781.884 evrov. Znatno nižja sredstva pa
so predvidena še za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU v višini 21.800.000
evrov ter ostala prejeta sredstva iz proračuna EU v višini 3.350.000 evrov.
Če primerjamo proračuna za leti 2013 in 2014 ugotovimo, da Vlada Republike Slovenije v
proračunu za leto 2013 predvideva več sredstev EU iz naslovov strukturnega in
kohezijskega sklada ter več sredstev za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike kot v
proračunu za leto 2014. Sredstva za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU ter
ostala prejeta sredstva iz proračuna EU pa so enaka tako v proračunu za leto 2013 kot
tudi v proračunu za leto 2014.
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8 PRIPRAVA PROJEKTOV ZA ČRPANJE SREDSTEV EU IN
DEJAVNIKI USPEŠNOSTI ČRPANJA SREDSTEV EU

V osmem poglavju bodo pojasnjene faze postopka priprave projektov za črpanje sredstev
EU in dejavniki uspešnosti črpanja sredstev EU (realna absorpcijska sposobnost, finančna
absorpcijska
sposobnost,
programsko-projektna
absorpcijska
sposobnost
in
administrativna absorpcijska sposobnost).

8.1 PRIPRAVA PROJEKTOV ZA ČRPANJE SREDSTEV EU
Priprava projektov za črpanje sredstev EU poteka po določenih logičnih fazah. Ta
postopek je sledeč (Kirbiš, 2008, str.19):
-

-

-

-

Identifikacija: predstavlja izhodišče za projekt. Glavna aktivnost je definiranje
»problema« in razvoj možnih projektnih idej in alternativ, katerim bomo posvetili
pozornost. Rezultat projektne identifikacije je dokument, s katerim je podan prvi
kratek opis projekta (Kirbiš, 2008, str.19);
Priprava: v tej fazi izvajalsko telo pripravi podoben projektni predlog. Potrebno je
dobro medsebojno sodelovanje med Izvajalskim telesom, Posredniškim telesom in
potencialnim (so)financerjem projekta. Izvajalsko telo je odgovorno, da je
projektni predlog, vloga za dodelitev sredstev ustrezno in pravilno pripravljena
(Kirbiš, 2008, str.19);
Ocenjevanje: Posredniško telo vlogo, ki mu je bila posredovana s strani
Izvajalskega telesa, pregleda s formalnega, tehničnega in ekonomsko-finančnega
vidika, vključno z njeno usklajenostjo z nacionalno zakonodajo in z ustreznimi
smernicami in kriteriji sofinanciranja Evropske komisije. Na podlagi pregleda vloge,
Posredniško telo izdela kontrolni seznam na obrazcu, ki je podan v prilogah. Po
pregledu posreduje vlogo v pregled še Organu upravljanja. Le-ta morebitne
pripombe posreduje Posredniškemu telesu. Ta prejete pripombe posreduje
Izvajalskemu telesu, ki vlogo dopolni oz. poravi skladno s prejetimi pripombami.
Izvajalsko telo popravljeno in podpisano vlogo posreduje Posredniškemu telesu, ki
jo tudi podpiše. Nato Posredniško telo vlogo posreduje Plačilnemu organu in
Organu upravljanja. Slednji preveri vlogo in jo, v kolikor je ustrezna, posreduje v
potrditev Evropski komisiji (Kirbiš, 2008, str.19);
Financiranje: financiranje se potrdi z odločbo Evropske komisije. Prejem odločbe
omogoča začetek projekta v skladu z dogovorjenimi pogoji. Evropska komisija in
Organ upravljanja oz. Republika Slovenija se s tem uskladita glede financiranja in
realizacije (Kirbiš, 2008, str.20). ;
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-

-

Izvajanje in nadzor: projekt se izvaja v skladu z odločbo Evropske komisije.
Izvajalsko telo je odgovorno za uspešno izvajanje projekta. Vodenje projekta
predstavlja vrsto ločenih, vendar med seboj povezanih nalog in aktivnosti, ki se
izvajajo v zaporedju in v časovnem okviru, ki je bil določen med pripravo projekta.
Uspeh projekta je odvisen od tega, kako dobro je projekt pripravljen ter kako se
obvladujejo morebitne spremembe. Med izvajanjem projekta je potrebno skrbeti
za dober pretok informacij in nadzor nad izvajanjem (Kirbiš, 2008, str.20);
Vrednotenje: projekt se navadno ocenjuje glede na cilje in sicer glede na
uspešnost, učinkovitost in vpliv (Kirbiš, 2008, str.20).

Vrednotenje poteka na določenih stopnjah projektnega ciklusa (Kirbiš, 2008, str.20):
- Pred začetkom izvajanja projekta, poznano tudi kot predhodno vrednotenje, kjer se
oceni predvideni rezultat (Kirbiš, 2008, str.20);
- Med izvajanjem, npr. vmesno vrednotenje. To se pogosto nanaša na poročila, ki so
izdelana med samim izvajanjem projekta (Kirbiš, 2008, str.20);
- Na koncu izvajanja projekta (Kirbiš, 2008, str.20).
Organi v Sloveniji, ki sodelujejo v procesu črpanja sredstev EU so sledeči (Kirbiš, 2008,
str.22):
- Organ upravljanja: odgovoren je za učinkovito in pravilno upravljanje ter izvajanje
posameznega operativnega programa, kar pomeni, da je odgovoren za skladnost
sofinanciranih dejavnosti z določili operativnega programa in drugih veljavnih pravil EU in
Republike Slovenije. Poleg tega je odgovoren za vzpostavitev kontrol, sistema spremljanja
in vrednotenja, sistema obveščanja in informiranja javnosti ter ustanovitev in vodenja
nadzornega odbora. V Sloveniji je bila organ upravljanja Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko(v nadaljevanju SVLR), ki je sedaj razdeljena na
Ministrstvo za javno upravo in pravosodje in Ministrstvo za gospodarstvo (Kirbiš, 2008,
str.22).
- Posredniška telesa: so enote v okviru ministrstev, ki delujejo v okviru pristojnosti
organa upravljanja in opravljajo naloge v njegovem imenu v razmerju do izvajalskih teles
(Kirbiš, 2008, str.22).
- Izvajalska telesa: so telesa, ki so odgovorna za organiziranje predpisa, izvajanje
projektov in so tudi prejemniki pomoči. Delujejo na podlagi navodil, ki jim jih posreduje
posredniško telo. Izvajalska telesa so občine in delno tudi ministrstva (Kirbiš, 2008,
str.22).
- Plačilni organ: odgovoren je za izvedbo povračil sredstev različnih skladov EU v
državni proračun. Plačilni organ je v Sloveniji Nacionalni sklad, ki deluje kot enota v
Ministrstvu za finance (Kirbiš, 2008, str.22).
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- Neodvisni organ za finančni nadzor: pomembno vlogo ima v Uradu za nadzor
proračuna in neodvisni finančni službi Ministrstva za finance (Kirbiš, 2008, str.22).

8.2 DEJAVNIKI USPEŠNOSTI ČRPANJA SREDSTEV EU
Dejavnike, ki vplivajo na uspešnost črpanja sredstev EU, lahko razporedimo v štiri
skupine: realna absorpcijska sposobnost, finančna absorpcijska sposobnost, programskoprojektna absorpcijska sposobnost in administrativna absorpcijska sposobnost (Mrak in
Woster, 2005, str.8).
Realna absorpcijska sposobnost zajema dva vidika. Prvi vidik se nanaša na realne
potrebe države, medtem, ko drugi vidik predstavlja razpoložljivost produkcijskih faktorjev
za identifikacijo, organizacijo in izvedbo projektov in programov. Za oba vidika ne
zadostujejo zgolj finančna sredstva, na razpolago morajo biti tudi kadri, ustrezen
institucionalen okvir in prostorski pogoji (Kirbiš, 2008, str.24).
Slovenija je bila med leti 2004-2006 soočena z izjemno zahtevnimi investicijskimi projekti,
tako da v tem obdobju ni bilo mogoče govoriti on nizki realni absorpcijski sposobnosti.
Precej bolj problematična je bila absorpcijska sposobnost države na področju
razpoložljivosti produkcijskih faktorjev, še zlasti pri zagotavljanju ustrezno usposobljenih
človeških virov in pri pridobivanju prostora (Kirbiš, 2008, str.24).
Finančna absorpcijska sposobnost zahteva, da je potrebno najprej zagotoviti
sofinanciranje projektov s strani prejemnikov sredstev, zraven tega pa je potrebno k
evropskim sredstvom dodati še ustrezen delež javnega nacionalnega sofinanciranja iz
državnega proračuna. Zraven zagotavljanja lastnih sredstev se prejemniki srečujejo še z
likvidnostno težavo za tisti del stroškov, ki se kasneje povrne z evropskim in javnim
sofinanciranjem (Kirbiš, 2008, str.25).
Za Slovenijo v obdobju 2004-2006 finančna absorpcijska sposobnost ni predstavljala
omejitve za črpanje sredstev strukturnih skladov, in to zato, ker smo pri vstopu v EU
pridobili relativno malo odobrenih pravic za prevzem obveznosti v obdobju 2004-2006
(Kirbiš, 2008, str.25).
Programsko-projektna absorpcijska sposobnost pravi, da mora država članica za
uspešno črpanje sredstev EU določiti prednostne naloge po posameznih področjih, kar se
mora izražati v strateških in še posebej v izvedbenih programih na nacionalni ravni ter tudi
na ravni EU. Država članica mora biti sposobna pripraviti ustrezne in pregledne izvedbene
dokumente ter zagotoviti, da se za izbrane projekte pravočasno pripravi ustrezna
projektna dokumentacija (Kirbiš, 2008, str.25).
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Slovenija pri določanju programskih prednostnih nalog ni imela posebnih težav, do
precejšnjih pomanjkljivosti pa je prihajalo pri konkretnih izvedbenih dokumentih, in to
tako pri njihovih vsebinah, zahtevani prijavi in drugi dokumentaciji, še posebej glede
obveščenosti možnih prijaviteljev o možnosti financiranja. Precej težav je bilo tudi s
kakovostjo in pravočasno pripravo projektne dokumentacije (Kirbiš, 2008, str.25).
Administrativna absorpcijska sposobnost je sestavljena iz dveh elementov:
kapacitete za pripravo in izvedbo administrativnega dela pri prijavitelju in administrativne
sposobnosti državne administracije. Pri administrativni sposobnosti državen administracije
gre za izpeljavo kompleksnih postopkov na državni ravni od trenutka, ko je prijavitelj že
prejel sredstva predfinanciranja iz državnega proračuna. Od tega trenutka dalje se mora
sprožiti sistem kontrol in posredovanja dokazil in zahtevkov, ki na koncu procesa pomenijo
posredovanje zahtevkov za povračilo sredstev iz proračuna EU (Kirbiš, 2008, str.25).
V letu 2004 se je administrativna absorpcijska sposobnost izkazala kot glavna slabost za
črpanje sredstev. Čeprav so se prijavitelji dobro izkazali, je glavno težavo predstavljala
administrativna usposobljenost državne administracije. V letih 2005 in 2006 je na tem
področju prišlo do določenega napredka (Kirbiš, 2008, str.25).
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9 IZBRANI SUBJEKTI ZA PROUČEVANJE ODPRAVE
ADMINISTRATIVNIH OVIR PRI ČRPANJU SREDSTEV EU
V Sloveniji imamo 12 statističnih regij, ki hkrati predstavljajo 12 razvojnih regij. Za
izvajanje kohezijske politike EU se razvojne regije povezujejo v kohezijski regiji ( Zahodna
in Vzhodna Slovenija. V poglavju bodo opisani primeri črpanja sredstev EU s strani
anketiranih subjektov, podrobneje pa bodo predstavljeni podatki 3 izbranih subjektov.

Slika 1: Prikaz kohezijskih regij, statističnih regij in občin v Sloveniji

Vir: STAT, Slovenske regije v številkah (2012, str. 74)
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9.1 PRIMERI ČRPANJA SREDSTEV EU V SLOVENSKIH OBČINAH

Tabela 4: Občina Benedikt

Ime občine
Benedikt
Število prebivalcev
2.330
Statistična regija
Podravska
Kohezijska
regija
(
Vzhodna/ Vzhodna
Zahodna)
Sklad
iz
katerega
je
projekt Evropski sklad za regionalni razvoj
sofinanciran
Naziv projekta
Izgradnja komunalne infrastrukture za
turistični objekt Terme Benedikt
Namen oz. cilji projekta
Vzpostavitev preskrbe bodočih term z
zdravo pitno vodo
Vrednost projekta
753.386,25 EUR
Čas trajanja projekta
11.7. 2011 – 31.8. 2012
Občina Benedikt je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
izgradnje komunalne infrastrukture za turistični objekt Terme Benedikt v obdobju
11.7.2011- 31.8.2012 v vrednosti 753.386,25 EUR.
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Tabela 5: Občina Bled

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija ( Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta
Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Bled
8.113
Gorenjska
Zahodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela
Vzpostavitev kanalizacije in vodovoda za
prebivalce Bohinjske Bele z okolico
1.819.716 EUR
18.9. 2008 - 31.8.2010

Občina Bled je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt izgradnje
kanalizacije in vodovoda Bohinjska Bela v obdobju 18.9.2008- 31.8.2010 v vrednosti
1.819.716 EUR.

Tabela 6: Občina Bohinj

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad
s
katerega
je
projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Bohinj
5.277
Gorenjska
Zahodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Kolesarska pot Bohinj
Izgradnja kolesarske poti za izboljšanje
turističnih zmožnosti in povečanje možnosti
za rekreacijo
649.157 EUR
9.7. 2008- 30.6 2011

Občina Bohinj je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt izgradnje
kolesarske poti Bohinj v obdobju 9.7.2008- 30.6.2011 v vrednosti 649.157 EUR.
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Tabela 7: Občina Brežice

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad
s
katerega
je
projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta
Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Brežice
24.238
Spodnjeposavska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Izgradnja sekundarne kanalizacije Brežice
Priključitev na čistilno napravo Brežice
621.666 EUR
1.10.2011 – 1.10. 2012

Občina Brežice je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt izgradnje
sekundarne kanalizacije Brežice v obdobju 1.10.2011- 1.10.2012 v vrednosti 621.666
EUR.

Tabela 8: Občina Cerknica

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad
s
katerega
je
projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta
Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Cerknica
11.013
Notranjsko-kraška
Zahodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Čiščenje pitne vode za vodovodni sistem
Cerknica.
Vgradnja črpališča in namestitev naprave za
membransko filtracijo.
768.360 EUR
15.5.2008 – 30.9.2010

Občina Cerknica je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt čiščenje
pitne vode za vodovodni sistem Cerknica v obdobju 15.5.2008- 30.9.2010 v vrednosti
768.360 EUR.
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Tabela 9: Občina Črnomelj

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Črnomelj
14.700
Jugovzhodna
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Izgradnja nizkoenergetskega objekta- vrtec
Predmet operacije je bil izgradnja
nizkoenergetskega objekta- vrtec, v
katerem so tri igralnice za drugo starostno
obdobje s spremljajočimi prostori,
telovadnica in prostori za osebje.
1.100.775,84 EUR
21.9.2009 – 1.8.2012

Občina Črnomelj je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
izgradnje nizkoenergetskega objekta – vrtca v obdobju 21.9.2009- 1.8.2012 v vrednosti
1.100.775,84 EUR.
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Tabela 10: Občina Divača

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad
s
katerega
je
projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Divača
3.800
Obalno- kraška
Zahodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Kanalizacija Divača – 2.faza
Ureditev odvajanja odpadnih (fekalnih)
komunalnih voda v manjšem delu
severnega dela Divače in Gabrovem naselju
na katero se bo priključilo cca. 240
prebivalcev.
586.840 EUR
26.5.2010 – 31.7.2011

Občina Divača je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
Kanalizacija Divača – 2. faza v obdobju 26.5.2010- 31.7.2011 v vrednosti 586.840 EUR.
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Tabela 11: Občina Gornji Grad

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Gornji grad
2.643
Savinjska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Kanalizacija Bočna
Izboljšati kakovost življenja ljudi, standard
prebivalstva, ohraniti poseljenost podeželja,
zmanjšati negativne vplive na okolje pri
odvajanju odpadnih voda.
1.364.570 EUR
1.3.2010 – 30.9. 2012

Občina Gornji Grad je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
Kanalizacija Bočna v obdobju 1.3.2010 - 30.9.2012 v vrednosti 1.364.570 EUR.
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Tabela 12: Občina Hrastnik

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta
Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Hrastnik
10.107
Zasavska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Gradnja vodovoda Spodnje Marno – Slatno
– Dol
Nadgradnja in izboljšava vodovodne
povezave občin Hrastnik in Laško.
805.749,64 EUR
28.1.2011 – 25.9. 2012

Občina Hrastnik je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt gradnje
vodovoda Spodnje Marno – Slatno – Dol v obdobju 28.1.2011- 25.9.2012 v vrednosti
805.749,64 EUR.
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Tabela 13: Občina Izola

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad
s
katerega
je
projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta
Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Izola
15.946
Obalno-kraška
Zahodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Zbiranje in čiščenje odpadnih voda v
obalnem porečju
Izboljšanje stanja odpadnih voda na
priobalnem območju.
27.500.000 EUR
1.8.2006 – 31.12.2009

Občina Izola je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt zbiranje in
čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju v obdobju 1.8.2006- 31.12.2009 v vrednosti
27.500.000 EUR.

Tabela 14: Občina Jesenice

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta
Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Jesenice
21.828
Gorenjska
Zahodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Mobilni turistični inkubator MOTOR
Izboljšati sodelovanje na področju turizma
med Slovenijo in Italijo
1.287.000 EUR
1.9.2011 – 28.2.2014

Občina Jesenice je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt mobilni
turistični inkubator MOTOR v obdobju 1.9.2011- 28.2.2014 v vrednosti 1.287.000 EUR.
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Tabela 15: Občina Kočevje

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Kočevje
16.627
Osrednjeslovenska
Zahodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Izgradnja kanalizacijskega omrežja Dolga
Vas – Livold
Z izvedbo projekta bo omogočena
priključitev 390 objektov – gospodinjstev
oz. priključitev 1281 oseb na urejen sistem
odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Izvedba investicije bo pomenila višji
standard komunalnih storitev in povečano
zdravstveno varstvo oseb zaradi zmanjšanja
možnosti okužb.
2.084.844,62 EUR
1.11. 2011 – 2.11. 2012

Občina Kočevje je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
izgradnje kanalizacijskega omrežja Dolga Vas – Livold v obdobju 1.11.2011- 2.11.2012 v
vrednosti 2.084.844,62 EUR.
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Tabela 16: Občina Kostel

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Kostel
647
Jugovzhodna
Zahodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Dolenjska.EU
Z izvedbo projekta Dolenjska.EU bo JV
Slovenija dobila podobo turistične
destinacije. Prepoznala bo svoje turistične
produkte in jih predstavila, oblikovala bo
trženjske znamke, vzpostavila bo sodoben
informacijski portal...
307.079,80 EUR
1.2. 2010 – 31.9.2011

Občina Kostel je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
Dolenjska.EU v obdobju 1.2.2010- 31.9.2011 v vrednosti 307.079,80 EUR.
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Tabela 17: Občina Kungota

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Kungota
4.713
Podravska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Nizkoenergetski montažni vrtec Zg.
Kungota
Ohranilo in povečevalo se bo priseljevanje v
Kungoto, kar bo posledično pomenilo
poseljenost, rast in razvoj tega območja.
Pravtako bo imela izvedba projekta
pozitiven učinek predvsem na povečanju
kvalitete življenja prebivalcev in počutju
otrok.
1.630.000,00 EUR
1.10.2010 – 31.8.2011

Občina Kungota je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt gradnje
nizkoenergetskega montažnega vrtca Zgornja Kungota v obdobju 1.10.2010- 31.8.2011 v
vrednosti 1.630.000 EUR.

64

Tabela 18: Občina Lendava

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Lendava
11.157
Pomurska
Vzhodna
Kohezijski sklad
Dolinska kanalizacija
Namen in cilj operacije Dolinska kanalizacija
je celostno urejanje odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in varovanje
vodnih virov.
2.646.467 EUR
1.1.2010 – 31.10.2010

Občina Lendava je v okviru Kohezijskega sklada izvedla projekt Dolinska kanalizacija v
obdobju 1.1.2010 - 31.10.2010 v vrednosti 2.646.467 EUR.
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Tabela 19: Občina Loški Potok

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Loški potok
1.954
Jugovzhodna
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij
Namen projekta je izgradnja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v občini Loški potok in s tem
omogočiti pretežnemu delu gospodinjstev v
občini Loški potok dostop do
širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij. Poleg vpliva na večjo
informacijsko pismenost prebivalstva se
bodo hkrati z izboljšanjem dostopnosti do
širokopasovnega omrežja povečale razvojne
možnosti podjetništva in turizma,
omogočene bodo tudi normalne elektronske
povezave šolajoči mladini, predvsem
dijakom in študentom.
842.000 EUR
25.9.2008 – 20.7.2010

Občina Loški Potok je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v obdobju
25.9.2008- 20.7.2010 v vrednosti 842.000 EUR.
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Tabela 20: Občina Majšperk

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Majšperk
4.045
Podravska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij
Namen projekta je izgradnja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v občini Majšperk in s tem
omogočiti pretežnemu delu gospodinjstev v
občini Majšperk dostop do širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij. Poleg
vpliva na večjo informacijsko pismenost
prebivalstva se bodo hkrati z izboljšanjem
dostopnosti do širokopasovnega omrežja
povečale razvojne možnosti podjetništva in
turizma, omogočene bodo tudi normalne
elektronske povezave šolajoči mladini,
predvsem dijakom in študentom.
892.000 EUR
25.7.2009 – 22.7.2011

Občina Majšperk je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v obdobju
25.7.2009- 22.7.2011 v vrednosti 892.000 EUR.
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Tabela 21: Občina Maribor

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad
s
katerega
je
projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Maribor
113.113
Podravska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Rekonstrukcija ceste Kamnica – Sp.
Kungota
Namen projekta je izboljšati prometno
infrastrukturo ter prometno varnost zaradi
spodbujanja turističnega in gospodarskega
razvoja v regiji z vidika razvoja turizma
kakor tudi ohranjanja poselitve.
4.983.750 EUR
1.8.2007 – 30.9.2009

Občina Maribor je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
rekonstrukcije ceste Kamnica – Sp. Kungota v obdobju 1.8.2007- 30.9.2009 v vrednosti
4.983.750 EUR.
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Tabela 22: Občina Markovci

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta
Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Markovci
3.973
Podravska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Rekonstrukcija lokalne ceste Markovci –
Borovci
Izboljšati varnost v prometu na relaciji
Markovci – Borovci
326.718 EUR
25.5.2009 – 30.8.2010

Občina Markovci je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
rekonstrukcije lokalne ceste Markovci – Borovci v obdobju 25.5.2008- 30.8.2010 v
vrednosti 326.718 EUR.

Tabela 23: Občina Mokronog - Trebelno

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad
s
katerega
je
projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Mokronog – Trebelno
2.892
Jugovzhodna
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
Omogočiti prebivalcem dostop do sodobnih
telekomunikacijskih rešitev, večjih hitrosti
interneta, IP telefonije in IP televizije.
31.500.000 EUR
1.7.2011 – 4.1.2013

Občina Mokronog - Trebelno je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla
projekt gradnje odprtega širokopasovnega omrežja v obdobju 1.7.2011- 4.1.2013 v
vrednosti 31.500.000 EUR.
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Tabela 24: Občina Mozirje

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Mozirje
4.063
Savinjska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo
Namen investicije je zaščititi podtalne vode
na področju naselij ter s tem uskladiti
stanje lokalne infrastrukture s sodobnimi
evropskimi smernicami.
3.122.549,21 EUR
1.3.2010 – 30.9.2011

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Občina Mozirje je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt izgradnje
kanalizacije s čistilno napravo v obdobju 1.3.2010- 30.9.2011 v vrednosti 3.122.549,21
EUR.
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Tabela 25: Občina Muta

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Muta
3.528
Koroška
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Izgradnja nizkoenergetskega objekta- vrtec
Predmet operacije je bil izgradnja
nizkoenergetskega objekta- vrtec, v
katerem so tri igralnice za drugo starostno
obdobje s spremljajočimi prostori,
telovadnica in prostori za osebje.
1.200.225,84 EUR
21.9.2009 – 1.8.2011

Občina Muta je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt izgradnje
nizkoenergtskega objekta – vrtec v obdobju 21.9.2009- 1.8.2011 v vrednosti 1.200.225,84
EUR.
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Tabela 26: Občina Nazarje

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad
s
katerega
je
projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Nazarje
2.567
Savinjska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Center Nazarje
Potreba po ureditvi centra izhaja predvsem
iz dejstva, da občinsko središče- kraj
Nazarje nima ustreznega centra, ki je
značilen za urbana naselja. Skozi samo
središče Nazarij poteka regionalna cesta in
ga deli na dva dela. Zato je bila izkazana
potreba po ureditvi centra za zagotovitev
primerne ureditve prometa.
708.000 EUR
1.1.2008 – 30.9.2010

Občina Nazarje je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt center
Nazarje v obdobju 1.1.2008- 30.9.2010 v vrednosti 708.000 EUR.
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Tabela 27: Občina Ormož

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt sofinanciran
Naziv projekta

Ormož
12.519
Podravska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Izgradnja kanalizacije Podgorci – Velika
Nedelja s čistilno napravo ter hodnikom za
pešce z javno razsvetljavo
Namen investicije je zaščititi podtalne vode
na področju naselij ter s tem uskladiti
stanje lokalne infrastrukture s sodobnimi
evropskimi smernicami in povečati
prometno varnost ob lokalnih cestah Velika
Nedelja – Sodinci in Sodinci – Podgorci.
3.100.751,21 EUR
1.3.2011 – 30.9.2012

Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Občina Ormož je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt izgradnje
kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja s čistilno napravo ter hodnikom za pešce z javno
razsvetljavo v obdobju 1.3.2011 - 30.9.2012 v vrednosti 3.100.751,21 EUR.
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Tabela 28: Občina Podlehnik

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta
Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Podlehnik
1.892
Podravska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Izgradnja kanalizacije v naselju Podlehnik
Izgradnja sodobnega kanalizacijskega
sistema za območje naselja Podlehnik
961.652,71 EUR
1.2.2011 – 31.8.2012

Občina Podlehnik je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
izgradnje kanalizacije v naselju Podlehnik v obdobju 1.2.2011- 31.8.2012 v vrednosti
961.652,71 EUR.
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Tabela 29: Občina Postojna

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Postojna
15.455
Notranjsko-kraška
Zahodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Notranjski muzej Postojna
Obnovljen in rekonstruiran objekt pomeni
pridobitev primernih prostorov za potrebe
Notranjskega muzeja Postojna, kateremu
bo s tem omogočeno delovanje v lastnih,
kapacitetno ustreznih prostorih in s tem
omogočeno delovanje z namenom
predstavitve slovenskega Krasa ter
zgodovine Postojne kot zibelke jamskega in
kraškega turizma, speleobiologije in
krasoslovja.
541.084 EUR
3.7.2008 – 29.10.2009

Občina Postojna je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
Notranjski muzej Postojna v obdobju 3.7.2008- 29.10.2009 v vrednosti 541.084 EUR.
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Tabela 30: Občina Ptuj

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Ptuj
23.699
Podravska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Dominikanski samostan – Kongresno
kulturna dvorana
Omogočiti izjemno raznolikost prireditev
mednarodnega ali lokalnega pomena –
gostiti najvišja protokolarna srečanja,
vrhunske kongresne in konferenčne
prireditve, posebne uradne in zasebne
slovesnosti; scensko glasbene predstavitve
(opere, operete, balet), simfonične
koncerte, gledališke uprizoritve, koncerte,
razstave, filmske projekcije.
3.847.793,19 EUR
1.11.2009 – 30.12.2012

Občina Ptuj je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt gradnje
Dominikanskega samostana – Kongresno kulturne dvorane v obdobju 1.11.200930.12.2012 v vrednosti 3.847.793,19 EUR.
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Tabela 31: Ravne na Koroškem

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Ravne na Koroškem
11.722
Koroška
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Obnovitvena dela v mestnem jedru Ravne
Urejeno in živahno mestno jedro namreč
privlači potencialne investitorje, da
zapolnijo prazne objekte in dopolnijo
manjkajoče dejavnosti, ki sodijo v mesto.
Urejene večje javne površine omogočajo
pripravo kulturnih in športnih prireditev.
Urejen promet, utrjene javne površine brez
arhitekturnih ovir dajejo prednost pešcu in
ustvarjajo kvalitetno in prijazno življenjsko
okolje, ki je osnova tudi za razvoj turizma.
1.323.600 EUR
1.7. 2008 – 30.9. 2012

Občina Ravne na Koroškem je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla
obnovitvena dela v mestnem jedru Ravne v obdobju 1.7.2008- 30.9.2012 v vrednosti
1.323.600 EUR.
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Tabela 32: Občina Slovenj Gradec

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Slovenj Gradec
16.662
Koroška
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Oživljeni zvon preteklosti
Omogočiti investicijsko vzdrževanje objekta
kulturne dediščine, s čimer bo omogočena
izvedba vrhunskih umetniških in kulturnih
dogodkov v okviru programa Evropska
kulturna prestolnica 2012, prispevek k
trajnostnemu razvoju Slovenj Gradca in
zaledja Koroške krajine kot zaključenega
območja ter skozi povezavo kulturnih in
naravnih virov v prostoru zagotovili razvoj
novih storitev in proizvodov v povezavi s
turizmom in turizmu komplementarnim
storitvenim dejavnostim na področju
kulture, kreativne industrije, informacijske
družbe, izobraževanja, razvoja podjetništva,
trgovine
1.933.813,96 EUR
1.1.2010 – 30.12.2010

Občina Slovenj Gradec je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
Oživljeni zvon preteklosti v obdobju 1.1.2010- 30.12.2010 v vrednosti 1.933.813,96 EUR.
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Tabela 33: Občina Slovenska Bistrica

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Slovenska Bistrica
24.462
Podravska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Obnova vodovnega sistema Videž –
Slovenska Bistrica
•Zmanjšanje vpliva letnega časa na
kakovost vode iz vodnega vira Vodarna
Zg.Bistrica,
•zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo
(trajnost oskrbe,vodne količine),
•zmanjšanje vodovodnih izgub ter
učinkovitejšega in uspešnejšega upravljanja
z njimi,
•zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno
pitno vodo,
•zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s
pitnovodo.

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

590.472 EUR
18.7.2007 – 30.9.2009

Občina Slovenska Bistrica je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla
projekt obnove vodovodnega sistema Videž- Slovenska Bistrica v obdobju 18.7.200730.9.2009 v vrednosti 590.472 EUR.
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Tabela 34: Občina Slovenske Konjice

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta

Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Slovenske konjice
14.346
Savinjska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtih
širokopasovnih omrežij elektronskih
komunikacij v občini Slovenske Konjice
Zagotavljanje širokopasovnega dostopa
vsem gospodinjstvom, ki tega dostopa
nimajo oziroma se pri njih v naslednjih
dveh letih ne bo zgradilo takšno omrežje s
strani zasebnih izvajalcev.
4.661.054,59 EUR
3.6.2011 – 3.12.2012

Občina Slovenske Konjice je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla
projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih
komunikacij v občini Slovenske Konjice v obdobju 3.6.2011- 3.12.2012 v vrednosti
4.661.054,59 EUR.
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Tabela 35: Občina Sveti Tomaž

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Sveti Tomaž
2.073
Podravska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Modernizacija lokalnih cest Bratonečice in
Sejanci.
Modernizirati lokalne ceste Bratonečice in
Sejanci in izboljšati varnost vseh
udeležencev v prometu.
594.761,11 EUR
1.1.2009 – 12.12.2009

Občina Sveti Tomaž je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
modernizacije lokalnih cest Bratonečice in Sejanci v obdobju 1.1.2009- 12.12.2009 v
vrednosti 594.761,11 EUR.
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Tabela 36: Občina Šmarje pri Jelšah

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Šmarje pri Jelšah
9.946
Savinjska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Izgradnja muzeja baroka v občini Šmarje
pri Jelšah
Z izgradnjo muzeja bo omogočeno, da se v
občino vrnejo kipi z neprecenljivo
zgodovinsko vrednostjo, kjer bo
omogočena hramba v primernih prostorih.
874.476 EUR
22.6.2011 – 28.2.2012

Občina Šmarje pri Jelšah je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
izgradnje muzeja baroka v obdobju 22.6.2011- 28.2.2012 v vrednosti 874.476 EUR.
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Tabela 37: Občina Šmartno pri Litiji

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Šmartno pri Litiji
5.419
Osrednjeslovenska
Zahodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Gradnja vodovoda Liberga - Preska nad
Kostrevnico – Ježni vrh
Gradnja vodovoda s prečrpavališčem PR575
in rezervoarjem na trasi med naselji
Liberga, Preska nad Kostrevnico, Tisje in
ježni vrh predstavlja nadaljevanje že
izgrajenega vodovodnega omrežja Velika
Kostrevnica-Liberga.
689.909,58 EUR
1.5.2008 – 30.6.2009

Občina Šmartno pri Litiji je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
gradnje vodovoda Liberga – Preska nad Kostrevnico – Ježni vrh v obdobju 1.5.200830.6.2009 v vrednosti 689.909,58 EUR.
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Tabela 38: Občina Šoštanj

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta
Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Šoštanj
8.420
Savinjska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Revitalizacija zgodovinskega središča
Šoštanj – Muzej usnjarstva I.faza
Oživitev zgodovinskega središča Šoštanj
734.556 EUR
29.8.2007 – 30.9.2009

Občina Šoštanj je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
revitalizacije zgodovinskega središča Šoštanj – Muzej usnjarstva I. faza v obdobju
29.8.2007- 30.9.2009 v vrednosti 734.556 EUR.
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Tabela 39: Občina Tišina

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Tišina
4.143
Pomurska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Rekonstrukcija in nizko energetska
razširitev vrtca pri OŠ Tišina – Faza 2
Namen operacije je bil izgradnja nizko
energetskega vrtca pri OŠ Tišina in s tem
zagotoviti primerne prostore otrokom in
zaposlenim, s poudarkom na ekološki
ustreznosti, velikem prihranku energije ter
pozitivnim vplivom na zdravje ljudi in
okolje.
1.259.493 EUR
11.8.2009 – 30.9.2012

Občina Tišina je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
rekonstrukcije in nizkoenergetske razširitve vrtca pri OŠ Tišina – Faza 2 v obdobju
11.8.2009- 30.9.2012 v vrednosti 1.259.493 EUR.
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Tabela 40: Občina Tolmin

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Tolmin
11.730
Goriška
Zahodna
Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

2.580.000 EUR
1.8.2009 – 28.2.2011

Sanacija brežine Pod Ključem
• povečanje prometne varnosti,
• skrajšanje potovalnih časov,
• znižanje stroškov uporabnikov,
• izboljšanje okoljskih in življenjskih
pogojev ter povečanje mobilnosti,
• izboljšanje uslug in
• omogočen razvoj in razvojna
integracija virov šibkejših in
obmejnih regij z območjem osrednje
Slovenije ter bolj primerna
dostopnost in povezanost z
mednarodnimi tokovi.

Občina Tolmin je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt sanacije
brežine Pod Ključem v obdobju 1.8.2009- 28.2.2011 v vrednosti 2.580.000 EUR.
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Tabela 41: Občina Trbovlje

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta

Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Trbovlje
17.545
Zasavska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Gradnja dopolnilnega sekundarnega
kanalizacijskega omrežja za območje mesta
Trbovelj
Izgradnja dopolnilnega sekundarnega
kanalizacijskega omrežja z namenom
povezati naselja v širšem območju mesta
Trbovelj
1.467.212 EUR
1.8.2011 – 20.12.2012

Občina Trbovlje je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt gradnje
dopolnilnega sekundarnega kanalizacijskega omrežja z namenom povezati naselja v
širšem območju mesta Trbovelj v obdobju 1.8.2011- 20.12.2012 v vrednosti 1.467.212
EUR.
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Tabela 42: Občina Tržič

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Tržič
15.329
Gorenjska
Zahodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Prenova ulic v starem mestnem jedru
Tržiča
Izboljšati komunalno infrstrukturo, povečati
število parkirnih mest, zagotoviti boljšo
kakovost bivanja zaradi zmanjšanega
hrupa, večjo kulturno in zgodovinsko
vrednost mesta, ter izboljšati regionalno
podobo gorenjske mreže zgodovinskih
mest.
1.330.000 EUR
1.8.2008 – 1.8.2009

Občina Tržič je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt prenove
ulic v starem mestnem jedru Tržiča v obdobju 1.8.2008- 1.8.2009 v vrednosti 1.330.000
EUR.
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Tabela 43: Občina Velike Lašče

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Velike Lašče
4.110
Osrednjeslovenska
Zahodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij
Namen operacije je zgraditi odprto
širokopasovno omrežje elektronskih
komunikacij v občini Velike Lašče in s tem
omogočiti pretežnemu delu gospodinjstev v
občini Velike Lašče dostop do
širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij. Poleg vpliva na večjo
informacijsko pismenost prebivalstva se
bodo hkrati z izboljšanjem dostopnosti do
širokopasovnega omrežja povečale razvojne
možnosti podjetništva in turizma,
omogočene bodo tudi normalne elektronske
povezave šolajoči mladini, predvsem
študentom in dijakom.
1.506.000 EUR
25.9.2008 – 25.6.2010

Občina Velike Lašče je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt
gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v obdobju
25.9.2008- 25.6.2010 v vrednosti 1.506.000 EUR.
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Tabela 44: Občina Vitanje

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Vitanje
2.288
Savinjska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Odprto širokopasovno omrežje elektronskih
komunikacij v občini Vitanje
Izgradnja
odprtega
širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij. Namen
je omogočiti občanom občine Vitanje
dostop do širokopasovnega omrežja po celi
občini. Zi izboljšanjem dostopnosti se ne bo
povečala le informacijska pismenost
občanov, temveč tudi razvojne možnosti
podjetništva in turizma.
1.310.325 EUR
1.10.2008 – 1.8.2010

Občina Vitanje je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt gradnje
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v obdobju 1.10.20081.8.2010 v vrednosti 1.310.325 EUR.
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Tabela 45: Občina Zavrč

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Zavrč
1.519
Podravska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Fekalna kanalizacija dela naselij Goričak in
Hrastovec
Na območju, kjer se je izvajala operacija je
gosta poseljenost prebivalstva, ki živi
pretežno v individualnih hišah z greznicami,
katere pa veliko krat ne zadoščajo
postavljenim zakonskim merilom in
predpisom. Investicija ima širši regionalni
vpliv, saj je Dravsko, Ptujsko in Ormoško
polje skupaj še z nekaterimi posameznimi
vodnimi viri velik potencial za oskrbo
širšega območja z zdravstveno neoporečno
pitno vodo.
982.776,38 EUR
1.9.2008 – 30.9.2012

Občina Zavrč je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt gradnje
fekalne kanalizacije dela naselij Goričak in Hrastovec v obdobju 1.9.2008- 30.9.2012 v
vrednosti 928.776,38 EUR.
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Tabela 46: Občina Zreče

Ime občine
Število prebivalcev
Statistična regija
Kohezijska regija (Vzhodna/Zahodna)
Sklad s katerega je projekt
sofinanciran
Naziv projekta
Namen oz. cilji projekta

Vrednost projekta
Čas trajanja projekta

Zreče
6.492
Savinjska
Vzhodna
Evropski sklad za regionalni razvoj
Smučarsko tekaški center na Rogli
Vlaganje v javno športno-rekreacijsko
infrastrukturo in sicer v smučarsko tekaški
center na Rogli.
7.115.959 EUR
18.6.2008 – 31.10.2012

Občina Zreče je v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedla projekt gradnje
smučarsko tekaškega centra na Rogli v obdobju 18.6.2008- 31.10.2012 v vrednosti
7.115.959 EUR.
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9.2 OBČINA PODČETRTEK
Izbrani projekt rekonstrukcije lokalne ceste Sv Ema – Vidovica je bil realiziran v Občini
Podčertek, ki spada v Savinjsko statistično regijo. V tem poglavju bom predstavil Občino
Podčetrtek, Savinjsko statistično regijo z vsemi relevantnimi kazalci, ter seveda izbrani
projekt.
Tabela 47: Relevantni kazalci Savinjske statistične regije

Vir: STAT, Slovenske regije v številkah (2012, str. 46-47)
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Občina Podčetrtek, kot del subregije Obsotelje in Kozjansko, je ena izmed petih občin na
območju nekdanje občine Šmarje pri Jelšah. Velikost občine Podčetrtek je 60,3 km2 in
šteje 3.442 prebivalcev, obsega 26 naselij, ki so razdeljena v pet krajevnih skupnosti
(Pristava pri Mestinju, Podčetrtek, Olimje, Virštanj in Polje ob Sotli ( Investicijski program
Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.4).
Občina Podčetrtek je kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev, v okviru drugega
javnega razpisa za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
z investicijo v izboljšanje prometne infrastrukture za potrebe lokalnega prebivalstva v
naseljih Sv. Ema in Vidovica, z namenom reševanja dostopa lokalnega prebivalstva, po
slovenskem ozemlju, do bivališč. Projekt je bil financiran iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj ( Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.4).
Na območju naselij Sv. Ema in Vidovica ima stalno prebivališče 37 gospodinjstev, katerih
člani živijo v neposredni bližini Schengenske meje in imajo dostop do svojih bivališč po
lokalni cesti Sv. Ema – Vidovica( v nadaljevanju LC 317020). Člani gospodinjstev se
vsakodnevno vozijo po lokalni cesti LC 317020, ki edina vodi do »osnovnih življenjskih
storitev« na slovenski strani – v občini Podčetrtek ( trgovin, pošte, banke, zdravstvenih
storitev...). Za območje je značilna neugodna demografska struktura prebivalstva, saj se
mnogo mladih ljudi, zaradi neugodnih življenjskih pogojev » ob meji« in težkih
zaposlitvenih pogojev odseljuje v večja mesta ( Investicijski program Sv. Ema – Vidovica,
2008, str.6).
V Občini Podčetrtek ni večjih gospodarskih subjektov, ki bi nudili možnosti za
zaposlovanje, razen Term Olimia, kot najpomembnejšega gospodarskega subjekta, saj
zagotavlja cca. 250 delovnih mest, od tega zaposluje tudi delavce iz sosednjih naselij Sv.
Eme in Vidovice ( Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.6).
Terme Olimia so eno največjih zdraviliških oz. termalnih kompleksov v Sloveniji (cca.
300.000 nočitev letno), ki vsako leto vlagajo velika investicijska sredstva v izgradnjo novih
hotelov, bazenskih kompleksov z namenom dviga kakovosti storitev in dviga gospodarske
rasti. Glavna razvojna možnost občine se kaže v nadaljnjem razvoju zdraviliškega turizma
v okviru Term Olimia, razvoju turizma na kmetiji, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in
kmetijstvu kot osnovni gospodarski panogi; nujni pogoj za uresničitev razvojnih možnosti
v občini pa je urejena maloobmejna prometna infrastruktura, ki se nanaša na ureditev
lokalnih cest ob »Shengenski meji« z namenom reševanja problematike dostopa do
bivališč na slovenskem ozemlju. Z urejeno obmejno prometno infrastrukturo bomo
posredno vplivali na ohranjanje poseljenosti naselij in izboljšanje pogojev za življenje ob
meji ( Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.7).
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Strokovna podlaga za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta so
naslednji dokumenti ( Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.10):
- Dolgoročni plan Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1989
(Uradni list RS, št. 39/90), ki se na podlagi statutarnega sklepa o veljavnosti predpisov
bivše občine (Uradni list RS, št. 53/95) uporablja na območju Občine Podčetrtek (
Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.10);

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 69/93), ki se na podlagi statutarnega sklepa o veljavnosti predpisov bivše občine
(Uradni list RS, št. 53/95) uporablja na območju Občine Podčetrtek ( Investicijski program
Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.10);
- Načrt razvojnih programov Občine Podčetrtek od leta 2008 do leta 2011 ( Investicijski
program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.10);
- Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2008 ( Investicijski program Sv. Ema –
Vidovica, 2008, str.10);
- Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007 -2013 ( Investicijski program
Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.10);
- Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007 – 2013 ( Investicijski program Sv.
Ema – Vidovica, 2008, str.10);
- Lokacijska informacija št. 3501-0101-2008, dne 4.3.2008 ( Investicijski program Sv. Ema
– Vidovica, 2008, str.10);
- Projektantski predračun za ureditev lokalne ceste št. LC 317020 Sv. Ema - Vidovica, ki
ga je izdelalo podjetje Trasa Vanček d.n.o., noveliran 26. februar 2008 ( Investicijski
program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.10);

- Novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki ga je izdelala
Razvojna agencija Sotla, april 2008 ( Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008,
str.10).
Z izvedbo investicije je Občina Podčetrtek sledila določenim strateškim ciljem, in sicer (
Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.11):
- razvoj javne prometne infrastrukture in lažja dostopnost, na slovenskem ozemlju, do
bivališč lokalnega prebivalstva, ki živi v mejnem območju s Hrvaško ( Investicijski program
Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.11);
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- ohranjenost poseljenosti demografsko ogroženega območja Obsotelja in Kozjanskega (
Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.11);
- izboljšanje opremljenosti in izgleda naselij ob »južni meji EU« ( Investicijski program Sv.
Ema – Vidovica, 2008, str.11);
- dvig gospodarske razvitosti območja ( Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008,
str.11).
Specifični cilji, ki jih je Občina Podčetrtek, kot nosilec investicije, želela doseči z
ureditvijo lokalne ceste LC Sv. Ema – Vidovica, v dolžini 1,663 km so ( Investicijski
program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.14):
-

Izboljšanje lokalne cestne infrastrukture ob Schengenski meji, v dolžini 1,663 km, za
dostop:
• članov 37 gospodinjstev do bivališč v naseljih Sv. Ema in Vidovica;
• do treh gospodarskih objektov;

- Z izvedbo investicije povečati prometno varnost za vse uporabnike lokalne ceste:
• lokalno prebivalstvo, ki se vsakodnevno vozi na/iz dela, šole… do svojih domovanj,
• izletnike in turiste stacionirane v Termah Olimia, ki obiskujejo bližnje izletniške
točke na Sv. Emi in Sv. Arehu;
- Investicija bo pripomogla k izboljšanju pogojev za življenje ljudi v obmejnem
območju.
Osnova za oceno vrednosti investicije je bil projektantski predračun za ureditev lokalne
ceste LC 317020 Sv.Ema – Vidovica, novelacija februar 2008, izdelovalec: Trasa Vanček
d.n.o. in izkušnje že izvedenih tovrstnih rekonstrukcij lokalnih cest ( Investicijski program
Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.14).
Tabela 48: Stroški naložbe v ureditev LC 317020 Sv.Ema - Vidovica po tekočih cenah

zap.št Opisi
Tekoče cene DDV
Vrednost z DDV
Investicijski program
1.000,00
200,00
1.200,00
Gradbena dela:
1 preddela
26.841,36
5.368,27
32.209,63
2 zemeljska dela
90.494,46
18.098,89
108.593,35
3 voziščne konstrukcije
347.376,07
69.475,21
416.851,28
4 odvodnjavanje
83.088,82
16.617,76
99.706,59
5 gradbeno obrtniška dela
7.472,93
1.494,58
8.967,51
6 oprema
1.801,18
360,24
2.161,42
7 zaključna dela
1.651,09
330,22
1.981,31
8 strokovni nadzor
5.317,27
1.063,45
6.380,72
Skupaj
565.043,18 113.008,64
678.051,82
Vir: Investicijski program Sv. Ema- Vidovica (2008, str. 15)
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Tabela 49: Stroški naložbe v ureditev LC 317020 Sv.Ema - Vidovica po stalnih cenah

Opisi
Stalne cene DDV
Vrednost z DDV
Investicijski program
1.000,00
200,00
1.200,00
Gradbena dela:
Preddela
25.744,61
5.148,92
30.893,53
zemeljska dela
86.796,83
17.359,37
104.156,20
voziščne konstrukcije
333.182,18
66.636,44
399.818,62
Odvodnjavanje
79.693,79
15.938,76
95.632,55
gradbeno obrtniška dela
7.167,58
1.433,51
8.601,10
Oprema
1.727,59
345,51
2.073,10
zaključna dela
1.583,63
316,73
1.900,36
strokovni nadzor
5.100,00
1.020,00
6.120,00
Skupaj
541.996,21 108.399,24
650.395,45
Vir: Investicijski program Sv. Ema-Vidovica (2008, str.16)
Investitor je potrebna sredstva zagotovil iz:
-

Lastnih virov: Sredstva proračuna Občine Podčetrtek za leto 2008 in 2009 v višini
178.051,82 €. Sredstva so planirana v okviru Načrta razvojnih programov Občine
Podčetrtek od leta 2008-2011 : proračunska postavka 13004 Investicije in investicijsko
vzdrževanje lokalnih cest (Investicijski program Sv.Ema-Vidovica, 2008, str.17).

-

Drugih virov: Nepovratna sredstva ESRR v proračunu RS na proračunski postavki
SVLR: št. 7618 Razvoj regij – prometna infrastruktura – EU -07-13 in št. 7625 Razvoj
regij – prometna infrastruktura – 07-13 – slovenska udeležba v maksimalni višini
500.000,00 € (Investicijski program Sv.Ema-Vidovica, 2008, str.17).

Ker gre pri obravnavani investiciji za rekonstrukcijo ceste, projekt ne ustvarja prihodkov iz
naslova cestnega ali drugega vira. Zato so poslovni prihodki v celotni ekonomski
dobi projekta enaki 0 ( Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.17).
Poslovni odhodki obravnavanega projekta so naslednji:
- Tekoči stroški vzdrževanja ceste: vzdrževanje cest v višini 1.200,00€ /km na leto,
- Amortizacija: Investicija se bo amortizirala v 25 letih, kar predstavlja letno 4,00% letno
stopnjo ( Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.19).
Po 25 letih amortizacije je investicija amortizirana, zato ostanka vrednosti ni in je
enaka 0.
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Pri izvedbi investicije so bila upoštevana tudi izhodišča s področja varstva okolja in sicer (
Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.23):
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin, okoljska učinkovitost) ( Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.23),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje
odpadkov) ( Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.23),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza) ( Investicijski
program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.23),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno) ( Investicijski program Sv. Ema –
Vidovica, 2008, str.23).
Aktivnosti za izvedbo investicije so se pričele izvajati že v letu 2008, investicija pa je bila
zaključena v drugi polovici leta 2009 ( Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008,
str.24).
Investicija v posodobitev lokalne ceste št. LC 317020 Sv.Ema – Vidovica je bila nujno
potrebna, saj je omogočila lažji dostop lokalnega prebivalstva, ki živi ob Schengenski
meji, do bivališč na slovenski strani, do gospodarskih objektov, do delovnih mest in
javnih storitev v Občini Podčetrtek ter do izletniških točk na Sv.Emi in Sv. Arehu (
Investicijski program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.29).
Z investicijo so bile dane možnosti za ustvarjanje boljših pogojev za življenje »ob meji«
ter razvoj gospodarskih objektov, kar bo dolgoročno vplivalo na razvoj in ohranjanje teh
krajev, olajšalo življenje ljudi v »obmejnem območju s Hrvaško«, hkrati pa bo investicija
posredno vplivala na poseljenost demografsko ogroženega območja. ( Investicijski
program Sv. Ema – Vidovica, 2008, str.30).
V občini Podčetrtek vidijo problem v procesu pridobivanja sredstev iz strukturnih skladov
in kohezijskega sklada EU v spreminjanju kriterijev za obmejne projekte. Problemi, ki jih
izpostavljajo so različni, od tega da imajo za obseg dela premalo ljudi, do napak
projektantov, ki v popise navedejo blagovne znamke (npr. kritina Bramac). Posledica te
napake je bila, da je Agencija za kmetijske trge zavrnila določeno postavko, ker je bila
navedena blagovna znamka in je bila Občina Podčetrtek zaradi tega prikrajšana za
20.000. evrov. Kot velik problem se izpostavlja tudi pridobitev bančne garancije, ter kdo
bo plačal podizvajalce- ali bo to izvajalec del ali bo to Občina Podčetrtek. Tekom projekta
se kdaj pojavijo tudi dodatne postavke, za katere se pred izvedbo projekta ni vedelo da
bodo potrebne in ko je o le-teh Občina Podčetrtek obvestila ministrstvo, je bil odgovor
ministrstva, da so te postavke možne, vendar da gre za neupravičen strošek in je kot
neupravičen iz sofinanciranja.

98

Problem predstavljajo tudi demografski kazalniki, saj bolj kot je posamezna občina razvita,
manj točk dobi in nisi upravičen do sredstev EU. Pravtako če ima večje število občin enako
število točk, dobi prednost tista občina, ki še ni bila udeležena v procesu pridobivanja
sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU.

9.3 PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
Psihiatrična klinika Ljubljana se je v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »trajnostna raba
energije« 1. prednostne usmeritve »energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«
odločila za črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada EU.
Izbrani projekt energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb je v postopku realizacije
pri Psihiatrični kliniki Ljubljana, ki spada v Osrednjeslovensko statistično regijo. V tem
poglavju bom predstavil Psihiatrično kliniko Ljubljana, Osrednjeslovensko statistično regijo
z vsemi relevantnimi kazalci, ter seveda izbrani projekt.
Relevantne kazalce Osrednjeslovenske statistične regije prikazuje spodnja tabela.
Tabela 50: Relevantni kazalci Osrednjeslovenske statistične regije
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Vir: STAT, Slovenske regije v številkah (2012, str.54-55)
»Psihiatrična klinika Ljubljana opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni
ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva kot temeljne
dejavnosti« (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 5).
»Psihiatrična klinika Ljubljana zagotavlja tudi preventivno zdravstveno varstvo rizičnih
skupin v okviru službe za prevencijo samomora ter zdravstveno vzgojo in svetovanje v
okviru službe “Telefonski klic v duševni stiski” na primarni ravni po pridobitvi soglasja
Ministrstva za zdravje in po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. Psihiatrična klinika Ljubljana opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za
izvajanje temeljne dejavnosti, kot dejavnosti skupnega pomena« (Investicijski dokument
Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 5).
Bolnišnična zdravstvena dejavnost obsega:
-

»zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, to je specialistično psihiatrično
ambulantno in bolnišnično dejavnost, ki obsegata diagnostiko, zdravljenje, medicinsko
rehabilitacijo in zdravstveno nego. To dejavnost opravlja za območje ljubljanske,
dolenjske in posavske zdravstvene regije ter drugih zdravstvenih regij, če nimajo
organizirane ustrezne zdravstvene dejavnosti na regionalni ravni« (Investicijski
dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 6).

-

»zdravstveno dejavnost na terciarni ravni, ki obsega razvijanje specialistične
psihiatrične dejavnosti v državi, v skladu z njenim razvojem v svetu, oblikovanje
medicinske doktrine, uvajanje novih psihiatričnih metod, posredovanje novega znanja
in veščin drugim zdravstvenim zavodom ter izvajanje najzahtevnejših zdravstvenih
storitev in najzahtevnejših izvedenskih mnenj za zdravstvene in invalidske komisije in
za potrebe sodišč ter zdravljenje bolnikov, napotenih iz drugih domačih in tujih
bolnišnic, ter izvajanje tistih zdravstvenih ukrepov, ki so potrebni za izvedbo
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izobraževalne dejavnosti zagotavlja tudi preventivno zdravstveno varstvo rizičnih
skupin prebivalstva ter zdravstveno vzgojo in svetovanje« (Investicijski dokument
Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 6).
Cilji investicije so sledeči (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana,
2010, str. 8):
- zmanjšati rabo energije in tekoče stroške (Investicijski dokument Energetska
učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 8);
- ustvariti ustrezne in zdrave bivalne pogoje tako za paciente kot za zaposlene
(Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 8);
- zmanjšanje porabe končne energije (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK
Ljubljana, 2010, str. 8);
- povečanje učinkovitosti izrabe obstoječih virov in posledično zmanjšanje stroškov
povezanih s porabo energije (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK
Ljubljana, 2010, str. 8);
- zagotovitev ustreznih bivalnih mikroklimatskih pogojev (Investicijski dokument
Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 8);
- zviševanje ozaveščenosti in informiranosti vodstva, osebja ter uporabnikov objekta na
področju učinkovite rabe energije, uvajanja sodobnih energetskih rešitev, z
zmanjševanjem stroškov zagotoviti vir za investicije v infrastrukturo (Investicijski
dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 8);
- zmanjšanje rabe vseh oblik energije, zmanjšanje stroškov zanjo, odprava šibkih točk in
energetsko neučinkovitih mest ter hkrati obdržati ali izboljšati stanje ugodja v prostorih
(Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 8);
- zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v
PK Ljubljana, 2010, str. 8).
Skupna ocenjena vrednost investicijskega projekta v stalnih cenah (september 2010)
znaša 3.168.665 € z DDV (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana,
2010, str. 8).
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Naslednji tabeli prikazujeta vrednost projekta po stalnih in tekočih cenah.
Tabela 51: Vrednost investicije po stalnih cenah

Vir: Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana (2010, str. 13)
Tabela 52: Vrednost investicije po tekočih cenah

Vir: Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana (2010, str. 14)
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Kot lahko ugotovimo, se vrednost investicije po tekočih cenah v primerjavi z vrednostjo
investicije po stalnih cenah razlikuje za cca. 58.000. €.
Pri načrtovanju in izvedbi investicije v energetsko učinkovitost v Psihiatrični kliniki
Ljubljana bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolje (Investicijski dokument
Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 20):
- energetska učinkovitost: klinika si bo prizadevala za učinkovito izrabo naravnih virov
zato bo uporabljen solarni sistem (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK
Ljubljana, 2010, str. 20);
- okoljska učinkovitost: klinika si bo prizadevala, da bo pri izvedbi investicije uporabila
najboljše razpoložljive tehnike, zmanjšala količino odpadkov ter ločeno zbirala odpadke
(Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 20);
- trajnostna dostopnost: klinika bo spodbujala okolju prijaznejših načinov prevoza
zmanjšanje vplivov na okolje (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK
Ljubljana, 2010, str. 20);
- z izvedbo investicije pričakujemo zmanjšanje emisij CO2 za cca 599 tCO2 (Investicijski
dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 20).
Zaradi izvedbe investicije v energetsko učinkovitost v Psihiatrični kliniki Ljubljana se bodo
vplivi objekta na okolje pomembno zmanjšali ter ne bodo imeli negativnih posledic na
okolje (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 20).
Finančna analiza predstavlja osnovo za izračun finančnih meril za ugotavljanje
učinkovitosti in nato upravičenosti projekta s stališča investitorja oziroma upravljavca. V
nadaljevanju so prikazane vrednosti naslednjih finančnih meril (Investicijski dokument
Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 30):
- neto sedanja vrednost (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana,
2010, str. 30);
- interna stopnja donosnosti (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK
Ljubljana, 2010, str. 30);
- relativna neto sedanja vrednost (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK
Ljubljana, 2010, str. 30).
Izračun neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa temelji na naslednjih
predpostavkah (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str.
39):
- Investicijska vrednost z DDV znaša 3.168.665 € (Investicijski dokument Energetska
učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 39).
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- Doba priprave in izvedbe projekta - 3 leta (2010 - 2012) (Investicijski dokument
Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 39).
- Doba obratovanja – 20 let (2013 - 2032) (Investicijski dokument Energetska učinkovitost
v PK Ljubljana, 2010, str. 39).
- Dovoljena stopnja amortizacije za stavbo je 3%, prav tako tudi za opremo, saj gre v
celoti za vzdrževalna dela v zgradbah in za opremo, ki z vgraditvijo v zgradbe postane
njihov sestavni del (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010,
str. 39).
- Rezidualna vrednost investicije po izteku obratovanja v letu 2032 tako znaša 1.267.466€
(Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 39).
- Predpisana diskontna stopnja za izračun neto sedanje vrednosti in relativna neto sedanje
vrednosti ter primerjava z interno stopnjo donosa znaša 7 % (Investicijski dokument
Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 39).
Neto sedanja vrednost je izračunana kot razlika med diskontiranim tokom vseh koristi in
diskontiranim tokom vseh stroškov investicije. Letna diskontna stopnja, ki je uporabljena
za izračun neto sedanje vrednosti znaša 7%. Neto sedanja vrednost obravnavanega
primera znaša -2.664.351 EUR (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK
Ljubljana, 2010, str. 41).
Interna stopnja donosnosti je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri je neto
sedanja vrednost enaka 0. Interna stopnja donosnosti mora znašati vsaj 7%. V
obravnavanem primeru znaša -4,28 % (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v
PK Ljubljana, 2010, str. 43).
Relativna neto sedanja vrednost predstavlja razmerje med neto sedanjo vrednostjo
projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški. V obravnavanem primeru znaša -0,84
(Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 45).
Rezultati finančne analize so pričakovani, saj prihodkov iz naslova izvedbe investicije ne
moremo pričakovati. Pričakujemo pa lahko prihranke, ki bodo nastali zaradi nižjih stroškov
za energijo in energente (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana,
2010, str. 50).
Kot izhodišče ekonomske analize upoštevamo denarne tokove iz finančne analize. Pri
določanju kazalnikov ekonomskih učinkov je potrebno opraviti nekaj prilagoditev, in sicer
(Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 65):
Odšteti je potrebno posredne davke, zato investicijska vrednost brez DDV znaša
2.640.554 €, in sicer (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana,
2010, str. 65):
- leta 2010: 64.460 € (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana,
2010, str. 65),
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- leta 2011: 2.358.094 € (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana,
2010, str. 65)
- leta 2012: 218.000 € (Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana,
2010, str. 65).
Znesek vseh posrednih in neposrednih koristi zaradi izvedbe investicije znaša 336.396 €.
Predpisana diskontna stopnja za izračun neto sedanje vrednosti in relativna neto sedanje
vrednosti ter primerjava z interno stopnjo donosa znaša 5 % v skladu z Navodili za
uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Investicijski
dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 65).
Tabela 53: Vrednostni izračuni

Vir: Investicijski dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana (2010, str.72)
Iz izračuna izhaja, da je predpisana minimalna interna stopnja donosa 5 % presežena pri
letnem pozitivnem ekonomskem toku, dosežena v dobi obratovanja investicije, ki znaša +
336.396 €. Pri takem letnem ekonomskem toku znaša interna stopnja donosa 10,66%,
neto sedanja vrednost 1.727.775 € ter relativna neto sedanja vrednost 0,65 (Investicijski
dokument Energetska učinkovitost v PK Ljubljana, 2010, str. 72).
Pri projektu ki ga je uspešno izvedla Psihiatrična klinika se je zatikalo že pri prijavi za
razpis. Prijava je potekala zelo hitro, sredstva so bila na razpolago, da jih porabijo do
januarja 2013. Pripraviti je bilo potrebno Energetski pregled, investicijsko dokumentacijo
(DIP) in investicijski program, ki je bil poslan naknadno. Težko se je prijaviti na projekt
brez popolne projektne dokumentacije
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Pri prijavi za sredstva EU so bila dana izhodišča – koliko evrov na m2 fasade, okna jim
pripada. Pravtako je bilo potrebno ločiti upravičene in neupravičene stroške. Objekti so bili
zelo stari, zato je tekom investicije prišlo do dodatnih del ( zamenjava strehe, elektro
inštalacije...).
Danes bi določene stvari naredili drugače. Projektiranje za vse faze bi javno naročili, poleg
tega bi bili za nadzor zadolženi projektanti. Pravtako bi drugače naredili energetski plan (
zamenjava oken, zunanjih vrat in toplotne izolacije proti strehi). Ob toplotni izolaciji proti
strehi je bilo potrebno namestiti še klimate na strehi. Na objektih kjer je ravna streha pa
je bilo potrebno ob toplotni izolaciji narediti tudi zamenjavo elektro inštalacije. Vse to
predstavlja anekse, ki projekt podražijo.
Drugi sklop projekta so bile toplotne postaje. Pripraviti je bilo potrebno merilce za solarni
sistem in izvesti dela za vročevode (strošek Psihiatrične klinike). Pri zamenjavi termostatov
ni bilo težav.
Pri Psihiatrični kliniki opozarjajo na pomembnost, da je projektna dokumentacija dobro
pripravljena ter da je narejena projektna naloga, saj projektant ne prevzame odgovornosti
za upravičene in neupravičene stroške.
Z izvedbo projekta je Psihiatrična klinika vzpostavila tudi centralno nadzorni sistem, ki
beleži porabo električne energije. Prihranek z investicijo naj bi znašal 43 kW letno.
Problem, ki ga izpostavljajo v Psihiatrični kliniki je tudi ta, da nimajo dovolj
usposobljenega kadra, ki bi bil potreben, da bi sam proces prijave na razpis potekal lažje
in hitreje. Pravtako je v bolnišnicah izredno težko izvajat kakršna koli gradbena dela, saj
je potrebna precejšnja logistika s pacienti.
Upravičen strošek je bila zamenjava oken in beljenje fasade kjer so okna. Pravtako je bil
upravičen strošek zamenjava razsvetljave in beljenje okoli razsvetljave. Če bi želeli
prebeliti še ostale stene, bi bil to neupravičen strošek.
Sanacija je bila izvedena na petih objektih. Če bi hotela Psihiatrična klinika iz lastnih
sredstev kriti stroške beljenja bi to pomenilo hudo finančno izgubo za Psihiatrično kliniko.
Psihiatrična klinika ima sredstva za tekočo amortizacijo ( sredstva za investicije v zgradbe
in opremo). Zaradi dobrih preteklih let ima presežek prihodkov nad odhodki in ji ni bilo
potrebno jemat kredita.
Ostale bolnišnice so morale, da so se lahko prijavile na razpis pridobiti kredit. Za
pridobitev kredita morajo morajo javni zdravstveni zavodi to navesti v svojih finančnih
načrtih, šele potem ministrstvo za finance odobri kredit. Če vzameš kredit pa moraš
potem poleg kredita odplačevati še obresti, kar marsikoga odvrne od tega, da bi se prijavil
za sredstva EU.
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Ko je posamezno delo pri projektu narejeno, ti mora nadzornik potrditi da so bila dela v
resnici narejena in potem plačaš račun. Ko je račun plačan se napiše poročilo, ki ga
zahteva ministrstvo za zdravje. Psihiatrična klinika je bila dolžna kriti 10% upravičenih
stroškov ter vse neupravičene stroške ( sanacija izolacije proti strehi, namestitev
strelovodov) ter plačati ves DDV. Sofinanciranje iz skladov EU je 85%, preostalih 15% pa
zagotovi Republika Slovenija. Zaokrožuje se na dve decimalki natančno.
V procesu izvajanja projekta je bilo potrebno pošiljati vmesna poročila o dogajanju ( o
napredku, morebitnih zamudah oz. težavah, treba je bilo primerjati stroške, kot so bili
predvideni in med dejanskimi stroški, ki so nastali v različnih fazah projekta).
Ko pošlješ ta zahtevek gre na ministrstvu za zdravje čez cenzuro, če vse ustreza
normativom in standardom EU, šele potem je dobila Psihiatrična klinika plačilo. Pravtako
je Psihiatrična klinika podpisala pogodbo, da bo čez 10 let narejena revizija projekta, ko
bodo prišli predstavniki EU in preverili ali so bila dela narejena v skladu s predvidenim
načrtom. V kolikor temu ne bo tako, bo potrebno pridobljena sredstva vračati.
Glavni problemi, ki jih vidijo pri Psihiatrični kliniki so sledeči: Operativnih sestankov ni bilo,
na ministrstvu za zdravje se s področjem črpanja sredstev EU ukvarja premalo ljudi (
natančneje 2 osebi). Pravtako ni bilo ustreznega svetovanja in usposabljanja.
Izvajalci, ki so sodelovali pri projektu, so imeli več predznanja in izkušenj, s katerimi so
svetovali zaposlenim, kako naj določene stvari naredijo.
Vso dokumentacijo in originale se pošlje na ministrstvo za zdravje, čeprav že dobijo
kopije, potem na kopije napišejo da so enake originalu, le-te pa je potem ministrstvo za
zdravje vrnilo Psihiatrični kliniki.
Vsi gradbeni dnevniki in druga dokumentacija se mora hraniti 20 let in to ločeno. Kontrolo
nad tem ali je Psihiatrična klinika poskrbela za pravilno hrambo dokumentacije je izvedlo
ministrstvo za gospodarstvo. Pravtako je ministrstvo za gospodarstvo preverilo ali ima
Psihiatrična klinika vso dokumentacijo, preden je bila zaključena investicija ter ali je le-ta
popolna, da bi jo lahko v primeru,da je nepopolna, Psihiatrična klinika pravočasno
dopolnila oz. popravila. Glede papirologije so izredno natančni, ni pa tehnične podpore
(izbira projektantov, pomoč pri pripravi projektne naloge).
Naslednji izziv, ki čaka Psihiatrično kliniko po izvedbi investicije je doseči planirani
prihranek električne in toplotne energije. V letu 2013 morajo biti prihranki. Pri psihiatrični
kliniki so ugotovili, da se prostori grejejo, okna pa odpirajo, zato jim centralno nadzorni
sistem javlja, da je poraba neupravičena. Sedaj je cilj usposobiti zaposlene, kako naj
ravnajo, da se bo poraba znižala, saj bo v nasprotnem primeru potrebno sredstva vračati.
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Na dveh enotah je bilo opaziti pripravljenost za prihranek, zato so tudi kazalniki za te dve
enote boljši, kot pri ostalih treh enotah. Potrebno bo določiti maximalno temperaturo v
prostorih ( 22-23 stopinj C), klime, ki so bile do sedaj v stand by, bo izvajalec odklopil iz
omrežja in jih priklopil šele pred začetkom poletja.
Psihiatrična klinika bo morala tudi najti človeka, ki se bo znal ukvarjati s sončnimi
kolektorji. Profil tehničnega osebja kaže, da ima večina poklicno al srednješolsko
izobrazbo, niso pa izobraženi za upravljanje s sončnimi kolektorji. Psihiatrična klinika je
zahtevala izobraževanje s strani izvajalcev, vendar se tehnično osebje boji dela z
računalniki, saj gre za starejše ljudi. Energetik, ki je del tehničnega osebja mora skrbeti že
za alarmni sistem in vzdrževanje vseh objektov.
V januarju 2013 je Psihiatrična klinika poslala zaključno poročilo na ministrstvo za zdravje,
v marcu 2013 pa bo slavnostna otvoritev prenovljenih prostorov.

9.4 OBČINA IG
»Občina Ig leži 10 km od Ljubljane, na robu Ljubljanskega barja, ob severnem vznožju
Krima (1.107 m) in Mokreca (1.058 m). Prostorsko je opredeljena na nižinski del
Ljubljanskega barja in hribovito zaledje z glavnimi vrhovi, kot so Krim, Mokrec in
Kurešček. Središče občine predstavlja naselje Ig, z močnim izvirom Ižice sredi vasi,
imenovanim Studenec« ( Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za
investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.1).
»Občina Ig meji na pet občin: na Ljubljano na severu, Škofljico na vzhodu, Velike Lašče
na jugu, Brezovico na zahodu in Cerknico. Njena površina meri 98,8 km2« (Investicijski
dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo,
2011, str.3).
»V občini Ig je 25 vaških skupnosti. Ravninski del občine predstavljajo vasi, ki ležijo na
skrajnem robu ravnega sveta Ljubljanskega barja kot značilna obcestna naselja na
prodnem vršaju Iške, medtem ko so v hribovitem predelu občine značilna gručasta
naselja« (Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v
komunalno infrastrukturo, 2011, str.3).
»Središče občine predstavlja Ig, kjer je tudi sedež občine. Število prebivalcev se zaradi
urbanizacije v zadnjih letih strmo povečuje, tako je ob ustanovitvi občina štela 4.793,
danes pa šteje že 6.442 prebivalcev (SUR 2008). Ig z okolico je najbolj znan po najstarejši
kulturi-kulturi koliščarjev, ki so tu živeli pred 6.000 leti« (Investicijski dokument
identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011,
str.3).
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»Nižinski del občine leži na vzhodnem delu Ljubljanskega barja, ki je zaradi bogatega
ekosistema s plastjo šote potrebno zaščite. V zadnjih letih potekajo priprave, da se
območje razglasi za krajinski park« ( Investicijski dokument identifikacije investicijskega
projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.3).
Občina Ig spada v Osrednjeslovensko statistično regijo.
Osrednjeslovenske statistične regije prikazuje spodnja tabela.

Relevantne

Tabela 54: Relevantni kazalci Osrednjeslovenske statistične regije

Vir: STAT, Slovenske regije v številkah, 2012 (str.54-55)
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kazalce

Cilji investicije so:
Vodovod:
- hidravlična izboljšava vodovodnega sistema (zagotovitev ustrezne infrastrukture za
oskrbo s pitno vodo) (Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za
investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.8);
- boljša in varnejša oskrba s pitno vodo (Investicijski dokument identifikacije
investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.8).
Kanalizacija:
- zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja (Investicijski dokument
identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011,
str.8);
- izboljšanje učinka čiščenja (Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta
za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.8);
- varovanje in zaščita vodovarstvenega območja (Investicijski dokument identifikacije
investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.8);
- sanacija virov onesnaževanja iz naselij (Investicijski dokument identifikacije
investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.8);
- postavitev optimalnega koncepta odvajanja in čiščenja odpadnih voda na podeželskem
prostoru (Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v
komunalno infrastrukturo, 2011, str.8);
- izboljšana kakovost površinskih in podzemnih voda (Investicijski dokument identifikacije
investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.8);
- izboljšana kakovost pitne vode (Investicijski dokument identifikacije investicijskega
projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.8);
- izboljšana varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije (Investicijski dokument
identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011,
str.8);
- izboljšani življenjski pogoji prebivalstva (Investicijski dokument identifikacije
investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.8);
- izboljšano zdravstveno stanje prebivalcev na obravnavanem območju (Investicijski
dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo,
2011, str.8);
- zmanjšani pritiski na naravno okolje (Investicijski dokument identifikacije investicijskega
projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.8);
- izboljšanje pogojev za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v regiji (Investicijski
dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo,
2011, str.8);
- zagotovitev varnega obratovanja sistema (Investicijski dokument identifikacije
investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.8).
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Z izvedbo predmetnega projekta se bo izpolnilo cilj razvojne prioritete varstva okolja po
Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013, saj se bo zagotavljala bolj zanesljiva oskrba s pitno vodo. Vodovodni sistem se bo z
izvedbo projekta rehabilitiral in hidravlično izboljšal. Zagotovljena bo ustrezna
infrastruktura za oskrbo s pitno vodo (Investicijski dokument identifikacije investicijskega
projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.10).
V Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013 (OP ROPI) so za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ključni naslednji cilji
(Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno
infrastrukturo, 2011, str.10):
- izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,ki
so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s
kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih
voda, in s predpristopno pogodbo (Investicijski dokument identifikacije investicijskega
projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.10);
- zmanjšanje vpliva na okolje (Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta
za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.10).
Ocena investicijske vrednosti je izdelana na naslednjih osnovah (Investicijski
dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo,
2011, str.12):
- Gradnja: vrednost je povzeta iz Študije izvedljivosti za projekt ''Oskrba s pitno vodo v
porečju Ljubljanice I. faza'', Sl consult, maj 2010 in Študije izvedljivosti za projekt
''Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja (Ig in
okolica)'', Sl consult, december 2008, popravki maj 2009, december 2010 z revalorizacijo
na nivo stalnih cen DIIP (marec 2011) (Investicijski dokument identifikacije investicijskega
projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.12);
- Ostali investicijski stroški: pogodbe, računi, ocene (Investicijski dokument
identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011,
str.12);
- Nivo stalnih cen: marec 2011 (Investicijski dokument identifikacije investicijskega
projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.12);
- Tekoče cene: Ocena investicijskih vlaganj po tekočih cenah je izdelana na naslednjih
Osnovah (Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v
komunalno infrastrukturo, 2011, str.12):
- fizični terminski plan izgradnje in dinamika vlaganj (Investicijski dokument identifikacije
investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.12);
- ocena inflacije iz spomladanske napovedi gospodarskih gibanj, UMAR, april 2011, ki
predvideva naslednjo inflacijo (povprečje leta): za leto 2011 2,2%, za leto 2012 3%
(Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno
infrastrukturo, 2011, str.12).
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Celotni investicijski stroški
Tabela 55: Celotni investicijski stroški - Vodovod

Vir: Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v
komunalno infrastrukturo (2011, str.14)

Tabela 56: Celotni investicijski stroški - Kanalizacija

Vir:Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno
infrastrukturo (2011, str.15)
Ocena upravičenih stroškov
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti, ki so osnova za
izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu
(Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno
infrastrukturo, 2011, str.15).
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Tabela 57: Ocena upravičenih stroškov - Vodovod

Vir: Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v
komunalno infrastrukturo (2011, str.15)
Tabela 58: Ocena upravičenih stroškov - Kanalizacija

Vir: Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v
komunalno infrastrukturo (2011, str.15)
Ocena preostalih stroškov
Preostali stroški predstavljajo DDV in drugi z investicijo povezani stroški kot so npr. stroški
investicijske in projektne dokumentacije, stroški odkupa zemljišč itd (Investicijski
dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo,
2011, str.15).
Tabela 59: Ocena preostalih stroškov - Vodovod

Vir:Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno
infrastrukturo (2011, str.15)
Tabela 60: Ocena preostalih stroškov - Kanalizacija

Vir:Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno
infrastrukturo (2011, str.15)
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Časovni načrt izvedbe investicije predvideva izvedbo po naslednjem okvirnem časovnem
načrtu:
Tabela 61: Časovni načrt izvedbe investicije

Vir:Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno
infrastrukturo (2011, str.18)
Pričakovani vplivi v času gradnje oziroma izvajanja del
- Mehanski vpliv (vplivno območje približno 0,5 m na vsako stran osi cevovoda oz. v
gabaritih gradbene mehanizacije)-na večini trase bo uporabljeno daljinsko pilotno uvrtanje
cevi brez izkopov (Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za
investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.18).
- Vplivi na izpolnjenost bistvenih zahtev nepremičnin v okolici nameravane gradnje, to
je (Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno
infrastrukturo, 2011, str.18):
- vplivi na njihovo mehansko odpornost in stabilnost (vplivno območje obsega 1 m pasu,
kjer poteka vodovod) (Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za
investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.18);
- vplivi na njihovo higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice (vplivno območje
obsega 1 m pasu na vsako stran osi cevovoda, kjer poteka vodovod) (Investicijski
dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo,
2011, str.18);
- njihova zaščita pred hrupom (Investicijski dokument identifikacije investicijskega
projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.18).
Pričakovani vplivi v času uporabe in obratovanja vodovoda:
Med delovanjem predvidenega vodovoda vplivnega območja ne bo (popolnoma
neprepustne cevi). Pri kasnejši novogradnji objektov v bližini cevovoda je potrebno
upoštevati minimalne odmike od osi vodovodnih cevi. V primeru nastanka napak na
cevovodu ter za potrebe popravil oz. obnove cevovodov mora biti do njega zagotovljen
dostop. V teh primeri je vplivno območje enako kot v času gradnje (Investicijski dokument
identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011,
str.18).
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Zrak
V času gradbenih del je pričakovati predvsem naslednje vplive na zrak (Investicijski
dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo,
2011, str.19):
- povečane emisije prahu (Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za
investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.19);
- povečane emisije izpušnih plinov tovornih vozil in delovnih strojev (Investicijski
dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo,
2011, str.19).
Vplivov v času obratovanja ne bo (Investicijski dokument identifikacije investicijskega
projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.19).
Hrup
V času gradbenih del je pričakovati emisijo hrupa delovnih strojev in kamionov na
gradbišču. Vplivov v času obratovanja ne bo (Investicijski dokument identifikacije
investicijskega projekta za investicije v komunalno infrastrukturo, 2011, str.19).
Viri financiranja po tekočih cenah
Tabela 62: Viri financiranja po tekočih cenah - Vodovod

Vir:Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno
infrastrukturo (2011, str.21)
Tabela 63: Viri financiranja po tekočih cenah - Kanalizacija

Vir:Investicijski dokument identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno
infrastrukturo (2011, str.21)
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10 RAZISKAVA – ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR PRI
ČRPANJU SREDSTEV IZ STRUKTURNIH SKLADOV EU
Glavni namen magistrskega dela je bilo ugotoviti, na katerih področjih črpanja sredstev iz
strukturnih skladov EU prihaja do težav, oz. kje so morebitne administrativne ovire, ki jih
je potrebno odpraviti. Na ta način bomo dosegli poenostavitev postopkov in povečali
uspešnost pri črpanju sredstev iz strukturnih skladov EU.
Za namen raziskave sem opravil:
-

-

najprej sem predstavil programe za odpravo administrativnih ovir na ravni EU in na
ravni Slovenije;
nato sem predstavil značilnosti posameznih strukturnih skladov in kohezijskega sklada
EU, tretji korak je bil posredovanje anketnega vprašalnika in intervju z osebo, ki je v
posameznem proučevanem subjektu, ki sem ga podrobneje opisal, sodelovala pri
procesu črpanja sredstev iz strukturnih skladov in/ali kohezijskega sklada EU.
Vprašanja, ki so bila uporabljena za anketni vprašalnik so prikazana v Prilogi 1.
Na podlagi pridobljenih odgovorov, dobljenih v raziskavi, sem pripravil predlog rešitev
za odpravo administrativnih ovir pri črpanju sredstev iz strukturnih skladov in
kohezijskega sklada EU ter bodisi potrdil ali zavrnil postavljene hipoteze.

10.1 FAZE IN METODE RAZISKAVE
Za izvedbo raziskave je bilo potrebno izvesti sledeče korake:
-

-

-

za boljše razumevanje je bilo potrebno najprej predstaviti programe za odpravo
administrativnih ovir, ki so bili sprejeti tako na ravni EU, kot tudi na ravni Slovenije. Ti
programi so: Lizbonska strategija, Mandelkernovo poročilo, Bela knjiga o Evropski
upravi, minimalni standardi javne konzultacije, presoja učinkov regulacije, Akcijski
program za zmanjšanje upravnih obremenitev -25%, sodelovanje javnosti pri pripravi
in sprejemanju predpisov, medresorsko sodelovanje, Resolucija o normativni
dejavnosti, Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne uprave 2010-2015;
v drugem koraku so bili predstavljeni skladi EU in njihove značilnosti. Slovenija, kot
vemo, črpa sredstva EU iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU. Strukturni
skladi so: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Evropski
kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad ter Finančni inštrument za usmerjanje
ribištva;
tretji korak je bil posredovanje anketnega vprašalnika in obdelava prejetih izpolnjenih
anketnih vprašalnikov ter intervju z osebo , ki je v posameznem proučevanem
subjektu, ki sem ga podrobneje opisal, sodelovala pri procesu črpanja sredstev iz
strukturnih skladov in/ali kohezijskega sklada EU. Vprašanja, ki so bila uporabljena za
anketni vprašalnik so prikazana v Prilogi 1.
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-

po obdelavi odgovorov, dobljenih v raziskavi in intervjuja z osebo v subjektih, ki sem
jih podrobneje opisal, sem pripravil predlog rešitev za odpravo administrativnih ovir pri
črpanju sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU ter bodisi potrdil ali
zavrnil postavljene hipoteze.

Za raziskavo sem uporabil anketni vprašalnik. Vprašanja, ki sem jih zastavil proučevanim
subjektom so bila smiselno razdeljena v dva sklopa:
-

I. sklop so bila vprašanja povezana z usposobljenostjo za črpanje strukturnih sredstev,
ki so bila razdeljena na tri podsklope ( poznavanje programskih virov EU in Slovenije,
organizacijska struktura v Sloveniji, uporaba javnih razpisov za dodeljevanje
nepovratnih sredstev EU v Sloveniji);

-

II. sklop so zajemala vprašanja povezana s problematiko črpanja strukturnih sredstev
( postopek prijave na javni razpis za črpanje sredstev iz strukturnih skladov in
kohezijskega sklada EU, usposobljenosti za črpanje sredstev iz strukturnih skladov in
kohezijskega sklada EU, obsega potrebne dokumentacije...).

Vseh vprašanj je bilo 22. V I. sklopu je bilo 14 vprašanj, II. sklop je zajemal 8 vprašanj.
Na podlagi pridobljenih odgovorov, pridobljenih v raziskavi, sem bodisi potrdil ali zavrnil
hipoteze postavljene v magistrskem delu, ter podal predloge rešitev, z željo, da v bodoče
ne bi več prihajalo do tovrstnih administrativnih ovir na proučevanem področju.

10.2 OPREDELITEV NAMENA IN CILJEV RAZISKAVE
V okviru magistrskega dela sem se osredotočil na črpanje sredstev iz strukturnih skladov
in Kohezijskega sklada EU na lokalni ravni (občine). Iz vzorca 46 subjektov, sem
podrobneje opisal 3 subjekte, njihove projekte in težave v procesu črpanja sredstev EU.
Izbral sem Občino Podčetrtek, ki spada v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in Občino
Ig, ki spada v kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Omenjeni občini sem izbral, ker vsaka
spada v drugo kohezijsko regijo, ki se po različnih statističnih kazalcih močno razlikujeta.
Dejstvo je, da je kohezijska regija Zahodna Slovenija dosti bolj razvita kot kohezijska
regija Vzhodna Slovenija. S tega vidika me je zanimalo, ali se obe občini spopadata z
enakimi problemi v procesu črpanja sredstev strukturnih skladov in kohezijskega sklada
EU, ali pa obstajajo določene razlike. Tretji proučevani subjekt je organizacija javnega
sektorja – Psihiatrična klinika Ljubljana.
Želel sem ugotoviti, ali se tudi javni sektor sooča z enakimi težavami v procesu črpanja
sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU, kot se soočajo občine na lokalni
ravni.
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Cilj raziskave je torej ugotoviti, kje v procesu črpanja sredstev iz strukturnih skladov in
kohezijskega sklada EU prihaja do težav, ki predstavljajo administrativne ovire pri
izvajanju samega procesa, ter na podlagi ugotovitev podati predloge rešitev.
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11 REZULTATI RAZISKAVE
Rezultati raziskave, ki je bila narejena po metodi intervjuja in izpolnjenega anketnega
vprašalnika, je presenetljivo pokazala, da se vsi proučevani subjekti soočajo z identičnimi
problemi v procesu črpanja sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU.
Podrobnejši podatki so na voljo pri različnih grafih na naslednjih straneh.
Prvi sklop so zajemala vprašanja povezana z usposobljenostjo za črpanje strukturnih
sredstev. Kriterij, ki je bil uporabljen za grafe v okviru prvega sklopa je prikazan v spodnji
tabeli.

Ocena
1

Opis vrednosti ranga
Nimamo minimalnih znanj

2

Imamo minimalna znanja

3

Imamo znanja z večjimi pomanjkljivostmi

4

Imamo znanja z manjšimi pomanjkljivostmi

5

Imamo znanja brez pomanjkljivosti

Zastavljena so bila sledeča vprašanja:
-

Poznavanje razvojnih usmeritev Strategije za razvoj Slovenije;
Poznavanje razvojnih usmeritev Državnega razvojnega programa;
Poznavanje razvojnih usmeritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja;
Poznavanje razvojnih prioritet Operativnega programa za krepitev regionalnih
razvojnih potencialov;
Poznavanje razvojnih prioritet Operativnega programa razvoja človeških virov;
Poznavanje razvojnih prioritet Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture;
Poznavanje organov javne uprave pooblaščenih za izvedbo posameznih Operativnih
programov;
Poznavanje ukrepov, dejavnosti in nalog organov pooblaščenih za izvedbo posameznih
Operativnih programov;
Povezovanje z organi javne uprave, ki so odgovorni za izvajanje posameznih
Operativnih programov;
Poznavanje spletnih strani in drugih medijev za objavljanje javnih razpisov;
Poznavanje vrst javnih razpisov za izvedbo posameznih Operativnih programov;
Znanje iskanja javnih razpisov, ki ustrezajo projektni ideji posameznega subjekta;
Znanje sistematičnega spremljanja objav javnih razpisov za dodeljevanje nepovratnih
sredstev;
Poznavanje tehnike pripravljanja in izpolnjevanja obrazcev projektne dokumentacije.
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Graf 1: Poznavanje razvojnih usmeritev Strategije za razvoj Slovenije
Poznavanje razvojnih usmeritev Strategije za razvoj Slovenije
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da ima večina od 46 subjektov, znanja z večjimi pomanjkljivostmi, saj je
največ anketiranih izbralo oceno 3 (15 subjektov), vendar pa jim tesno sledijo anketirani,
ki so izbrali oceno 4 (14 subjektov) in oceno 5 (13 subjektov). Število tistih subjektov, ki
so izbrali oceno 1 ali 2 je zanemarljivo majhno.
Graf 2: Poznavanje razvojnih usmeritev Državnega razvojnega programa
Poznavanje razvojnih usmeritev Državnega razvojnega programa
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da ima večina od 46 subjektov, znanja z večjimi pomanjkljivostmi, saj je
največ anketiranih izbralo oceno 3 (17 subjektov), sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 4 (15 subjektov) in oceno 5 (9 subjektov). Število tistih subjektov, ki so izbrali
oceno 1 ali 2 je zanemarljivo majhno.
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Graf 3: Poznavanje razvojnih usmeritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja
Poznavanje razvojnih usmeritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da ima večina od 46 subjektov, znanja z večjimi pomanjkljivostmi, saj je
največ anketiranih izbralo oceno 3 (21 subjektov), sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 5 (10 subjektov) in oceno 2 (9 subjektov). Število tistih subjektov, ki so izbrali
oceno 1 ali 4 je zanemarljivo majhno.
Graf 4: Poznavanje razvojnih prioritet Operativnega programa za krepitev regionalnih
razvojnih potencialov
Poznavanje razvojnih prioritet Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih
potencialov
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da je enako število anketiranih izbralo oceno 3 (12 subjektov) in oceno
4 (12 subjektov), sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali oceno 2 (10 subjektov) in oceno 5
(8 subjektov). Število tistih subjektov, ki so izbrali oceno 1 je zanemarljivo majhno.
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Graf 5: Poznavanje razvojnih prioritet in Operativnega programa razvoja človeških
virov
Poznavanje razvojnih prioritet Operativnega programa razvoja človeških virov
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da ima večina od 46 subjektov, znanja z manjšimi pomanjkljivostmi, saj
je največ anketiranih izbralo oceno 4 (17 subjektov), sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 2 (10 subjektov) in oceno 3 (9 subjektov). Število tistih subjektov, ki so izbrali
oceno 1 je zanemarljivo majhno.
Graf 6: Poznavanje razvojnih prioritet Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture
Poznavanje razvojnih prioritet Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture

Število subjektov (od 46)

25
20
15
21

10

11

5

7
4

3

0
Ocena 1

Ocena 2

Ocena 3

Ocena 4

Ocena 5

Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da ima večina od 46 subjektov, znanja večjimi pomanjkljivostmi, saj je
največ anketiranih izbralo oceno 3 (21 subjektov), sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 5 (11 subjektov) in oceno 4 (7 subjektov). Število tistih subjektov, ki so izbrali
oceno 1 in 2 je zanemarljivo majhno.
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Graf 7: Poznavanje organov javne uprave pooblaščenih za izvedbo posameznih
Operativnih programov
Poznavanje organov javne uprave pooblaščenih za izvedbo posameznih Operativnih
programov
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da ima večina od 46 subjektov, znanja z manjšimi pomanjkljivostmi, saj
je največ anketiranih izbralo oceno 4 (21 subjektov), sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 5 (17 subjektov) in oceno 3 (5 subjektov). Število tistih subjektov, ki so izbrali
oceni 1 in 2 je zanemarljivo majhno.
Graf 8: Poznavanje ukrepov, dejavnosti in nalog organov pooblaščenih za izvedbo
posameznih Operativnih programov
Poznavanje ukrepov, dejavnosti in nalog organov pooblaščenih za izvedbo posameznih
Operativnih programov
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da ima večina od 46 subjektov, znanja večjimi pomanjkljivostmi, saj je
največ anketiranih izbralo oceno 3 (19 subjektov), sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 4 (9 subjektov) in oceno 5 (7 subjektov).
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Graf 9: Povezovanje z organi javne uprave, ki so odgovorni za izvajanje posameznih
Operativnih programov
Povezovanje z organi javne uprave, ki so odgovorni za izvajanje posameznih
Operativnih programov
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da ima večina od 46 subjektov, znanja z manjšimi pomanjkljivostmi, saj
je največ anketiranih izbralo oceno 4 (19 subjektov), sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 3 (16 subjektov) in oceno 5 (8 subjektov). Število tistih subjektov, ki so izbrali
oceni 1 in 2 je zanemarljivo majhno.
Graf 10: Poznavanje spletnih strani in drugih medijev za objavljanje javnih razpisov
Poznavanje spletnih strani in drugih medijev za objavljanje javnih razpisov
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da ima večina od 46 subjektov, znanja brez pomanjkljivosti, saj je
največ anketiranih izbralo oceno 5 (19 subjektov), sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 4 (15 subjektov) in oceno 3 (8 subjektov). Število tistih subjektov, ki so izbrali
oceni 1 in 2 je zanemarljivo majhno.
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Graf 11: Poznavanje vrst javnih razpisov za izvedbo posameznih Operativnih
programov
Poznavanje vrst javnih razpisov za izvedbo posameznih Operativnih programov
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da ima večina od 46 subjektov, znanja z večjimi pomanjkljivostmi, saj je
največ anketiranih izbralo oceno 3 (17 subjektov), sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 4 (14 subjektov) in oceno 5 (10 subjektov). Število tistih subjektov, ki so izbrali
oceni 1 in 2 je zanemarljivo majhno.
Graf 12: Znanje iskanja javnih razpisov, ki ustrezajo projektni ideji posameznega
subjekta
Znanje iskanja javnih razpisov, ki ustrezajo projektni ideji posameznega subjekta
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da ima večina od 46 subjektov, znanja z večjimi pomanjkljivostmi, saj je
največ anketiranih izbralo oceno 3 (15 subjektov), sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 2 (10 subjektov) in oceno 5 (9 subjektov). Število tistih subjektov, ki so izbrali
oceno 1 je zanemarljivo majhno.
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Graf 13: Znanje sistematičnega spremljanja objav javnih razpisov za dodeljevanje
nepovratnih sredstev
Znanje sistematičnega spremljanja objav javnih razpisov za dodeljevanje nepovratnih
sredstev
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da ima večina od 46 subjektov, znanja z večjimi pomanjkljivostmi, saj je
največ anketiranih izbralo oceno 3 (22 subjektov), sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 2 (8 subjektov) in oceno 4 (7 subjektov). Število tistih subjektov, ki so izbrali oceno
1 je zanemarljivo majhno.
Graf 14: Poznavanje tehnike pripravljanja in izpolnjevanja obrazcev projektne
dokumentacije
Poznavanje tehnike pripravljanja in izpolnjevanja obrazcev projektne dokumentacije
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da ima večina od 46 subjektov, znanja z večjimi pomanjkljivostmi, saj je
največ anketiranih izbralo oceno 3 (18 subjektov), sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 2 (12 subjektov) in oceno 4 (10 subjektov). Število tistih subjektov, ki so izbrali
oceno 1 je zanemarljivo majhno.
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Drugi sklop so zajemala vprašanja povezana s problematiko črpanja strukturnih sredstev.
Kriterij, ki je bil uporabljen za grafe v okviru drugega sklopa je prikazan v spodnji tabeli.

Ocena
1

Opis vrednosti ranga
Se ne strinjam

2

Se delno strinjam

3

Se strinjam

4

Se v veliki meri strinjam

5

Se popolnoma strinjam

Zastavljena so bila naslednja vprašanja:
-

Postopek prijave na javni razpis za črpanje strukturnih in kohezijskih sredstev je v
celoti razumljiv;
Sodelovanje med izvajalskim, posredniškim ter drugimi telesi in organi v procesu
črpanja sredstev EU je na ustrezni ravni;
Posredniško telo se na morebitna vprašanja s strani izvajalskega telesa odziva ažurno;
Usposobljenost in strokovnost kadrov za črpanje sredstev EU je na ustrezni ravni;
Število usposobljenih in strokovnih kadrov zadostuje za potrebe črpanja sredstev EU;
Obseg dokumentacije v procesu črpanja sredstev EU je preobsežna;
Velik problem predstavlja zagotavljanje sofinanciranja projektov s strani prejemnika
sredstev;
Izvedbeni dokumenti Slovenije so jasno razumljivi.
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Graf 15: Postopek prijave na javni razpis za črpanje strukturnih in kohezijskih
sredstev je v celoti razumljiv
Postopek prijave na javni razpis za črpanje strukturnih in kohezijskih sredstev je v celoti
razumljiv
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da je večina od 46 subjektov izbralo oceno 2 (14 subjektov), kar
pomeni, da se z zgornjo trditvijo le delno strinjajo sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 1 (12 subjektov) in oceno 3 (9 subjektov).
Graf 16: Sodelovanje med izvajalskim, posredniškim ter drugimi telesi in organi v
procesu črpanja sredstev EU je na ustrezni ravni
Sodelovanje med izvajalskim, posredniškim ter drugimi telesi in organi v procesu
črpanja sredstev EU je na ustrezni ravni

Število subjektov (od 46)

16
14
12
10
8

15

6
9

10
8

4

4

2
0
Ocena 1

Ocena 2

Ocena 3

Ocena 4

Ocena 5

Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da je večina od 46 subjektov izbralo oceno 3 (15 subjektov), kar
pomeni, da se z zgornjo trditvijo strinjajo, sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali oceno 2
(10 subjektov) in oceno 1 (9 subjektov). Najmanj anketiranih se je odločilo za oceno 5 ( 4
subjekti).
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Graf 17: Posredniško telo se na morebitna vprašanja s strani izvajalskega telesa odziva
ažurno
Posredniško telo se na morebitna vprašanja s strani izvajalskega telesa odziva ažurno

Število subjektov (od 46)

16
14
12
10
8

15
12

6

8

4
2

9

2

0
Ocena 1

Ocena 2

Ocena 3

Ocena 4

Ocena 5

Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da je večina od 46 subjektov izbralo oceno 2 (15 subjektov), kar
pomeni, da se z zgornjo trditvijo delno strinjajo, sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 3 (12 subjektov) in oceno 5 (9 subjektov). Najmanj anketiranih se je odločilo za
oceno 1 ( 2 subjekta).
Graf 18: Usposobljenost in strokovnost kadrov za črpanje sredstev EU je na ustrezni
ravni
Usposobljenost in strokovnost kadrov za črpanje sredstev EU je na ustrezni ravni
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da je večina od 46 subjektov izbralo oceno 2 (14 subjektov), kar
pomeni, da se z zgornjo trditvijo delno strinjajo, sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 1 (10 subjektov) in oceno 5 (9 subjektov). Najmanj anketiranih se je odločilo za
oceno 4 ( 6 subjektov).
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Graf 19: Število usposobljenih in strokovnih kadrov zadostuje za potrebe črpanja
sredstev EU
Število usposobljenih in strokovnih kadrov zadostuje za potrebe črpanja sredstev EU
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da je večina od 46 subjektov izbralo oceno 1 (19 subjektov), kar
pomeni, da se z zgornjo trditvijo ne strinjajo, sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali oceno
2 (11 subjektov) in oceno 4 (10 subjektov). Najmanj anketiranih se je odločilo za oceno 3
( 2 subjekta).
Graf 20: Obseg dokumentacije v procesu črpanja sredstev EU je preobsežen
Obseg dokumentacije v procesu črpanja sredstev je preobsežen
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da je večina od 46 subjektov izbralo oceno 5 (28 subjektov), kar
pomeni, da se z zgornjo trditvijo popolnoma strinjajo, sledijo pa jim anketirani, ki so
izbrali oceno 4 (10 subjektov) in oceno 3 (5 subjektov). Najmanj anketiranih se je odločilo
za oceno 1 ( 1 subjekt).
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Graf 21: Velik problem predstavlja zagotavljanje sofinanciranja projektov s strani
prejemnika sredstev
Velik problem predstavlja zagotavljanje sofinanciranja projektov s strani prejemnika
sredstev
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da je večina od 46 subjektov izbralo oceno 5 (22 subjektov), kar
pomeni, da se z zgornjo trditvijo popolnoma strinjajo, sledijo pa jim anketirani, ki so
izbrali oceno 4 (11 subjektov) in oceno 3 (6 subjektov). Najmanj anketiranih se je odločilo
za oceno 2 ( 3 subjekti).
Graf 22: Izvedbeni dokumenti Slovenije so jasno razumljivi
Izvedbeni dokumenti Slovenije so jasno razumljivi
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Vir: Lasten, Priloga 1
Ugotovimo lahko, da je večina od 46 subjektov izbralo oceno 2 (16 subjektov), kar
pomeni, da se z zgornjo trditvijo delno strinjajo, sledijo pa jim anketirani, ki so izbrali
oceno 1 (10 subjektov) in oceno 4 (9 subjektov). Najmanj anketiranih se je odločilo za
oceno 5 ( 4 subjekti).
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Kritična področja, ki jih izpostavljajo proučevani subjekti so sledeča:
-

-

-

Odzivnost posredniškega telesa na postavljena vprašanja je pogosto prepočasna in
posledično so proučevani subjekti prisiljeni sami najti odgovor na vprašanja, ki jih
mučijo. Pravtako posredniška telesa zahtevajo različna dopolnila, ki nimajo zveze s
konkretnim projektom;
Obseg dokumentacije, ki je potrebna za pripravo projektov za črpanje sredstev iz
strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU je preobsežna. Bolje bi bilo, če bi
obstajal en sam krajši dokument/strategija, kjer bi bili zajeti cilji, postopki ter
navodila za proces črpanja sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada
EU;
Kot velik problem je izpostavljena dokaj slaba izobraženost zaposlenih na področju
znanj, ki so potrebna za uspešno črpanje sredstev iz strukturnih skladov in
kohezijskega sklada EU.

Na podlagi rezultatov izvedene ankete sem preveril postavljene hipoteze in jih bodisi
potrdil ali zavrnil.

11.1 PREVERITEV HIPOTEZ
H1: Odzivnost javnega sektorja ni sorazmerna s potrebami lokalnih skupnosti.
Navedeno hipotezo potrjujem, saj je večina proučevanih subjektov izrazila nezadovoljstvo
nad odzivnostjo posredniškega telesa (nekdanje SVLR) , ki seveda spada v javni sektor.
Zaradi prepočasne odzivnosti posredniškega telesa so bili prisiljeni sami iskati odgovore na
vprašanja, ki so jih mučila, čeprav je naloga posredniškega telesa pomagati izvajalskim
telesom ( v mojem primeru so izvajalska telesa občini Podčetrtek in Ig ter Psihiatrična
klinika Ljubljana).
Ker so morali sami iskati odgovore na vprašanja, jih je posredniško telo dostikrat pozvalo
k dopolnitvam ali popravkom dokumentacije, kar je proučevanim subjektom vzelo kar
nekaj časa. Posledično se je zgodilo, da so se projekti začeli realizirati kasneje kot je bilo
predvideno, kar je vodilo k splošnemu nezadovoljstvu prebivalcev občin.
H2: Število predpisov in obseg projektne dokumentacije je preobsežen.
Navedeno hipotezo potrjujem, saj je večina proučevanih subjektov dejala, da bi bilo
potrebno namesto različnih dokumentov na ravni Slovenije kot so: Strategija razvoja
Slovenije, Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir in različnih
Operativnih programov, smiselneje narediti en sam krajši skupni dokument/strategijo, ki
bo zajemala cilje, postopke ter navodila za črpanje sredstev iz strukturnih skladov in
kohezijskega sklada EU. Pravtako si želijo, da bi jih pristojno ministrstvo vključilo v
pripravo tega dokumenta že na samem začetku.
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H3: Velik problem je kadrovski primanjkljaj in izobraženost zaposlenih na
področju črpanja sredstev EU.
Navedeno hipotezo le delno potrjujem, saj je večina proučevanih subjektov sicer omenila
problem kadrovskega primanjkljaja, vendar verjamejo, da bi ustrezno izobraževanje
zaposlenih na področju črpanja sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU
zadoščalo, da bi se uspešnost črpanja sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega
sklada EU izboljšalo in bi se posledično problem kadrovskega primanjkljaja precej
zmanjšal.

11.2 PREDLOG REŠITEV IN UPORABA ZA PRIHODNOST
Glede na ugotovitve, ki sem jih pridobil s strani proučevanih subjektov, predlagam paket
ukrepov, ki bi pripomogli k izboljšanju uspešnosti črpanja sredstev iz strukturnih skladov
in kohezijskega sklada EU.
Ta paket ukrepov sestoji iz štirih korakov:
-

Prvi korak je priprava krajšega skupnega dokumenta/strategije o
črpanju sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU. Ta
dokument naj pripravi Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, ki je po ukinitvi
SVLR pristojen za zakonodajni del pri črpanju sredstev iz strukturnih skladov in
kohezijskega sklada EU. Dokument naj obsega cilje, postopke ter navodila, ki bodo
organom pri črpanju sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada v
pomoč. S tem dokumentom se nadomestijo dosedanji različni programi in
strategije.

-

Drugi korak je izobraževanje in usposabljanje zaposlenih tako na
ministrstvu kot tudi zaposlenih na lokalni ravni, s ciljem povečati uspešnost
črpanja sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU. Smiselno bi bilo
razmisliti o ustanovitvi t.i. centra ali akademije kot organizacijske enote znotraj
ministrstva za pravosodje in javno upravo po vzoru »upravne akademije« v zvezi z
izobraževanjem zaposlenih v javnem sektorju pri opravljanju strokovnega izpita iz
Zakona o splošnem upravnem postopku.
Tretji korak zajema vzpostavitev celovitega informacijskega sistema za
črpanje sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU (v
nadaljevanju IS), ki naj se imenuje e-ProjektiEU. IS zajema vse organe in
telesa, ki sodelujejo v procesu črpanja sredstev iz strukturnih skladov in
kohezijskega sklada EU, poleg tega pa so na enem mestu zbrani tudi vsi obrazci za
črpanje sredstev EU. Pravtako naj IS vsebuje ažurni grafični prikaz razpoložljivih
sredstev in delež sredstev, ki so že bila počrpana. Vsaka občina, organi in telesa,
kot tudi zaposleni na teh organih in telesih, ki sodelujejo v procesu črpanja
sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU, imajo svojo ID številko s
katero se prijavijo v IS.

-
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-

Glede na to, da občine vso dokumentacijo pripravljajo in shranjujejo v okviru IS,
imajo tudi vsi ostali organi in telesa možnost nenehnega vpogleda v to, kaj
posamezna občina pripravlja oz. v kateri fazi se nahaja posamezen projekt in na ta
način sproti rešujejo morebitne težave ali napake. S temi ukrepi bomo zagotovili
sledljivost v smislu, v kateri fazi se projekt nahaja in kdo je sodeloval pri
posameznem projektu, ter tudi odgovornost, saj bo ID številka omogočila jasno
določitev, katera oseba je sodelovala pri posameznem projektu. V primeru, če se
bo izkazalo, da postopek ni bil voden v skladu z navodili, se bo to osebo tudi lahko
pozvalo k odgovornosti. Uvedba IS omogoča tudi poenostavitev postopkov in
skrajšanje časa, potrebnega za pripravo projekta.

-

Četrti korak pa je v okviru IS vzpostaviti stran, kjer bodo prikazani
projekti občin, ki so bili sofinancirani iz sredstev strukturnih skladov in
Kohezijskega sklada EU. Ta del bo dostopen širši javnosti tj. vsem
državljankam in državljanom, s čimer bomo zagotovili transparentnost.

Z uvedbo paketa ukrepov se bomo v prihodnosti izognili napakam in raznim dvomom, ki
jih je bil deležen proces črpanja sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU
v preteklosti.
Minister za pravosodje in javno upravo bi ob koncu leta simbolično nagradil najbolj
prizadevne uslužbence na ministrstvu kot tudi zaposlene na občinah, glede na kriterije kot
so pravilnost vodenja postopka, ažurnost in čas trajanja vodenja projekta. Na ta način bi
tudi vzpodbudili pozitivno tekmovalnost med zaposlenimi na ministrstvu kot tudi med
samimi občinami.

11.3 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI
Prispevek raziskave ter na njeni podlagi pripravljenega paketa ukrepov je predvsem
potrditev pomembnosti črpanja sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU
za razvoj lokalne samouprave v Sloveniji in zagotovitev standardov sledljivosti,
odgovornosti in transparentnosti v okviru samega procesa.
Z razvojem informacijske tehnologije se je morala modernizirati tudi državna uprava in se
razvijati skladno z načeli NJM. Posledica tega je nastanek e-uprave, ki bi ji sledila tudi
uvedba e-ProjektaEU.
Namen raziskave je bil preveriti, kje se občine pri procesu črpanja sredstev iz skladov EU
srečujejo s problemi ter na podlagi odgovor posredovanih s strani občin oblikovati
ustrezno rešitev.
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Po obdelavi podatkov, ki so jih posredovale občine sem ugotovil, da so bila izpostavljena
sledeča področja, ki bi jih bilo potrebno nujno urediti:
-

-

Obseg dokumentacije se mora zmanjšati in pripraviti ena krajša strategija, kjer
bodo zajete vse informacije in navodila glede črpanja sredstev iz skladov EU.
Izboljšati se mora odzivnost javnega sektorja, saj ko občine tekom procesa črpanja
sredstev EU naletijo na problem, je odzivni čas javnega sektorja predolg, kar
posledično pripelje do kasnejše izvedbe projekta.
Potrebno je izobraziti javne uslužbence, da bodo s svojim znanjem prispevali k
čimvečji uspešnosti črpanja sredstev EU, saj bodo postopke vodili hitreje in
učinkoviteje.

Na podlagi vseh spoznanj pridobljenih z raziskavo, sem podal predlog ukrepov za katere
verjamem da bi pozitivno vplivali na uspešnost in učinkovitost črpanja sredstev EU. Ta
paket ukrepov se imenuje e-ProjektiEU.
Z vzpostavitvijo e-ProjektiEU bi težili k uresničitvi sledečih ciljev:
-

prijaznejše okolje za občine;
odpravljanje administrativnih ovir, zniževanje stroškov, poenostavitev in pohitritev
postopkov;
zamenjava papirnatih dokumentov z elektronskimi;
zagotovitev sledljivosti, odgovornosti in transparentnosti v procesu črpanja
sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU;
vzpodbuditev pozitivne tekmovalnosti med zaposlenimi na ministrstvu kot tudi med
samimi občinami.

Magistrsko delo lahko služi kot prispevek k novim spoznanjem, kje se pojavljajo
administrativne ovire v procesu črpanja sredstev EU, ter pomen sredstev EU na razvoj
lokalne samouprave v Sloveniji. Prispevek k znanosti je zgolj teoretičen in predstavlja
izhodiščne temelje s pomočjo katerih bi se dalo izboljšati proces črpanja sredstev iz
skladov EU na ravni občin v Sloveniji. Namen magistrskega dela je želja, da bi lahko
občine v Sloveniji lažje in bolj učinkovito črpale sredstva iz skladov EU in s tem izvedle
projekte, ki bi pripomogli k večji promociji posameznih občin, ter tudi Slovenije, kot
države, ki bi bila za zgled ostalim državam članicam EU po uspešnosti črpanja sredstev EU
in posledično tudi izvedbe posameznih projektov.
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12 ZAKLJUČEK
V okviru magistrskega dela sem želel ugotoviti, na katerih področjih prihaja do
administrativnih ovir v postopku črpanja sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega
sklada EU. Poudarek je bil dan na lokalno raven, za to sem s pomočjo metode intervjuja
in anketnega vprašalnika ugotavljal na podlagi odgovorov proučevanih subjektov, kje
prihaja do pojava administrativnih ovir oz. kaj bi bilo potrebno storiti, da bi v bodoče
postopek črpanja sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU potekal hitreje
in učinkoviteje. Za primerjavo z lokalno ravnijo sem vzel tudi organizacijo javnega sektorja
– Psihiatrično kliniko Ljubljana. Podrobneje sem preučil 3 subjekte in sicer: Občino
Podčetrtek, Občino Ig in Psihiatrično Kliniko Ljubljana. Skupno število obravnavanih
subjektov, kjer sem izvedel anketo je 46.
Občino Podčetrtek in Občino Ig sem izbral, ker je Slovenija razdeljena na dve kohezijski
regiji (Zahodna in Vzhodna Slovenija). Občina Podčetrtek spada v kohezijsko regijo
Vzhodna Slovenija, ki je glede na statistične kazalce precej slabše razvita od kohezijske
regije Zahodna Slovenija, v katero spada Občina Ig. Želel sem namreč ugotoviti, ali glede
na zgoraj navedena dejstva obstajajo kakšne razlike glede administrativnih ovir v
postopku črpanja sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU med
občinama, ki sodita vsaka v svojo regijo.
Preden sem se lotil same problematike odprave administrativnih ovir na lokalni ravni, je bil
potreben sistematičen pristop, ki je najprej zajemal pojasnitev ključnih pojmov kot so
administrativna ovira, administrativni stroški, administrativna bremena in birokratizacija.
Opredelitve administrativne ovire se med avtorji razlikujejo, vendar razlike med njimi niso
velike. Vsem opredelitvam je skupno to, da administrativne ovire predstavljajo določeno
breme, ki za dosego javnega interesa ni potrebno in, ki ga je mogoče brez kakršnekoli
škode za javni interes odpraviti.
Administrativna bremena so povezana z birokratskim pristopom pripravljalcev predpisov,
ki pri pripravljanju sprememb predpisov ne uporabljajo analize učinkov predpisov. Za
zmanjšanje administrativnih bremen mora biti v prvi vrsti prisotna želja po spremembah,
ki je generirana s splošnim nezadovoljstvom z obstoječim stanjem, ter s smiselno,
komplementarno uporabo načinov za zmanjšanje administrativnih bremen in
administrativnih stroškov.
Kot glavni razlog za nastanek administrativnih stroškov se je izkazala preobsežna
regulativa, ki predstavlja finančno breme in veliko izgubo časa tako za posameznike kot za
podjetja. Zato je naloga države, da s svojimi ukrepi naredi vse, da predpise poenostavi do
te mere, da bodo razumljivi posameznikom in podjetjem.
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Birokratizacijo bi lahko opredelili kot negativen pojav, ki ga označujejo neustrezni odnosi
znotraj posamezne organizacije. Gre za to, da uprava svojih nalog ne opravlja v skladu z
določenimi načeli kot so načelo odličnosti, načelo prijaznosti do strank, etičnim kodeksom
ipd. Govorimo o brezdušnem odnosu do strank, predolgih postopkih reševanja problemov,
ki nam nikakor ne morejo biti v ponos.
Po opredelitvi pojmov sem se osredotočil na proučevanje značilnosti novega javnega
managementa v petih različnih državah. Najlažje bi novi javni management predstavili kot
začetek razmišljanja o drugačnem javnem sektorju. Paradigma novega javnega
managementa je, da se mora javni sektor zgledovati po gospodarstvu v smislu, da so
njegove storitve hitre, učinkovite in kakovostne. Na prvem mestu je torej zadovoljstvo
uporabnikov tj. državljank in državljanov.
Nadalje sem se lotil proučevanja programov za odpravo administrativnih ovir tako na ravni
EU kot tudi na nacionalni ravni. Programi za odpravo administrativnih ovir, ki jih je
sprejela EU so: Lizbonska strategija, Mandelkernovo Poročilo, Bela knjiga o Evropski
upravi, Minimalni standardi javne konzultacije, Presoja učinkov regulacije in Akcijski
program za zmanjšanje upravnih obremenitev -25%. Cilj teh programov je narediti
zakonodajo enostavnejšo, kvalitetnejšo ter s tem povečati konkurenčnost in dinamičnost
gospodarstva EU.
Na ravni Slovenije so bili sprejeti sledeči programi: Presoja učinkov regulacije, sodelovanje
javnosti pri pripravi in sprejemanju predpisov, medresorsko sodelovanje, Resolucija o
normativni dejavnosti, projekt e-VEM, Akcijski program za zmanjšanje upravnih
obremenitev -25% ter Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne uprave 2010-2015.
Vlada kot izvršilna veja oblasti na nas vpliva s predlogi zakonov, podzakonskih aktov in
predpisov, ki jih zanjo pripravijo ministrstva kot njena »desna« roka. Ti predlogi zakonov,
ko so usklajeni, gredo v Državni Zbor, ki jih kot zakonodajna veja oblasti praviloma potrdi
oz. sprejme. Vsak zakon vsebuje določbe, v katerih je opredeljena materija zakona, ki
vsebuje regulacijo ( npr. Zakon o varnosti v cestnem predmetu med drugim govori o
obvezni uporabi varnostnega pasu in v kolikor te določbe zakona ne upoštevaš sledi
denarna kazen. Z varnostnim pasom ti »omejijo svobodo gibanja » in tako lahko ponovno
govorimo o neke vrste regulaciji).
Tudi gospodarstvo je odvisno od delovanja Vlade in njenega sprejemanja odločitev, saj
prepočasni, neustrezni in v praksi neuresničljivi ukrepi lahko povzročijo na dolgi rok »
sesutje« gospodarstva (Npr: Vlada lahko z ustrezno davčno zakonodajo, ki je pripravljena
tako, da spodbuja tuje investicije in vlaganje v slovensko gospodarstvo, gospodarstvu
pomaga, ali pa mu z neustreznimi in prepočasnimi ukrepi naredi veliko škode).
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Vse to je brez pomena, v kolikor so predpisi napisani tako, da vsebujejo administrativne
ovire. Le-te povzročijo, da javni uslužbenci predpise tolmačijo tako, da iščejo načine, kako
v posameznem predpisu najti »luknjo oz. oviro«, zaradi katere bodo postopek, ki ga je
začela stranka, lahko čimprej zavrnili in naložili stranki, naj vlogo dopolni.
Ko sem pojasnil opredelitev ključnih pojmov, predstavil programe za odpravo
administrativnih ovir na ravni EU in nacionalni ravni, predstavil značilnosti strukturnih
skladov in kohezijskega sklada EU, sem se lotil raziskave, ki predstavlja osrednji del
mojega magistrskega dela.
Za raziskavo sem uporabil metodo intervjuja. Vprašanja, ki sem jih zastavil intervjuvancu
so bila smiselno razdeljena v dva sklopa:
- I. sklop so bila vprašanja povezana z usposobljenostjo za črpanje strukturnih sredstev, ki
so bila razdeljena na tri podsklope ( poznavanje programskih virov EU in Slovenije,
organizacijska struktura v Sloveniji, uporaba javnih razpisov za dodeljevanje nepovratnih
sredstev EU v Sloveniji);
- II. sklop so zajemala vprašanja povezana s problematiko črpanja strukturnih sredstev (
postopek prijave na javni razpis za črpanje sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega
sklada EU, usposobljenosti za črpanje sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega
sklada EU, obsega potrebne dokumentacije...).
Vseh vprašanj je bilo 22. V I. sklopu je bilo 14 vprašanj, II. sklop je zajemal 8 vprašanj.
Na podlagi zbranih odgovorov, ki so jih podali intervjuvanci na zastavljena vprašanja, sem
bodisi potrdil ali zavrnil hipoteze postavljene v magistrskem delu, ter podal predloge
rešitev, z željo, da v bodoče ne bi več prihajalo do tovrstnih administrativnih ovir na
proučevanem področju.
Kritična področja, ki so jih izpostavili proučevani subjekti so bila sledeča:
- Odzivnost posredniškega telesa na postavljena vprašanja je pogosto prepočasna in
posledično so proučevani subjekti prisiljeni sami najti odgovor na vprašanja, ki jih mučijo;
- Obseg dokumentacije, ki je potrebna za pripravo projektov za črpanje sredstev iz
strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU je preobsežna. Bolje bi bilo, če bi obstajal
en sam krajši dokument/strategija, kjer bi bili zajeti cilji, postopki ter navodila za proces
črpanja sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU;
- Kot velik problem je izpostavljena dokaj slaba izobraženost zaposlenih na področju
znanj, ki so potrebna za uspešno črpanje sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega
sklada EU.
- Zaželjena bi bila vzpostavitev celovitega informacijskega sistema za črpanje sredstev iz
strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU.
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Prispevek raziskave ter na njeni podlagi pripravljenega paketa ukrepov je predvsem
potrditev pomembnosti črpanja sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU
za razvoj lokalne samouprave v Sloveniji in zagotovitev standardov sledljivosti,
odgovornosti in transparentnosti v okviru samega procesa.
Zavedati se moramo dejstva, da ko bodo v EU vstopile države nekdanje Jugoslavije
(Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Albanija, Makedonija, Kosovo) bo Slovenija
upravičena do znatno nižjih sredstev iz skladov EU, saj so omenjene države, precej slabše
razvite od Slovenije, zato mora Slovenija izkoristiti priložnost in počrpati sredstva, ki so v
Bruslju »rezervirana« zanjo.
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PRILOGE
Priloga 1: Vprašalnik za intervju
ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni, sem Matej Javornik, študent magistrskega študija Uprava II. stopnja na
Fakulteti za upravo. Pri pisanju magistrskega dela z naslovom Odprava administrativnih
ovir pri črpanju sredstev iz strukturnih skladov EU raziskujem, kako poteka proces črpanja
sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU, ter na katerih področjih prihaja
do morebitnih administrativnih ovir. Prosil bi Vas, da si vzamete nekaj minut časa in rešite
spodnji vprašalnik. Anketa je anonimna in namenjena izključno za potrebe izdelave
magistrskega dela.
2. USPOSOBLJENOST ZA ČRPANJE STRUKTURNIH SREDSTEV
Usposobljenosti za črpanje strukturnih sredstev EU samoocenite na osnovi podanega niza
trditev v okviru sodil. Posamezno sodilo samoocenite glede na oblikovani rang ocen, ki ga
predstavljajo spodaj opredeljene vrednosti, in odgovor označite z ustrezno številko 1-5.
Ocena
1

Opis vrednosti ranga
Nimamo minimalnih znanj

2

Imamo minimalna znanja

3

Imamo znanja z večjimi pomanjkljivostmi

4

Imamo znanja z manjšimi pomanjkljivostmi

5

Imamo znanja brez pomanjkljivosti

1. Poznavanje programskih virov EU in Slovenije
1). Poznamo razvojne usmeritve, ki jih predvideva Strategija za razvoj Slovenije iz leta
2005.
Ocena: ____
2). Poznamo razvojne usmeritve, ki jih predvideva Državni razvojni program.
Ocena: ____
3). Poznamo razvojne usmeritve, ki jih predvideva Nacionalni strateški referenčni okvir.
Ocena: ____
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4). Poznamo razvojne prioritete in prednostne usmeritve Operativnega programa za
krepitev regionalnih razvojnih potencialov za programsko obdobje 2007-2013.
Ocena: ____
5). Poznamo razvojne prioritete in prednostne usmeritve Operativnega programa razvoja
človeških virov za programsko obdobje 2007-2013.
Ocena: ____
6). Poznamo razvojne prioritete in prednostne usmeritve Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013.
Ocena: ____
2. Organizacijska struktura v Sloveniji

1). Poznamo organe javne uprave (posredniška telesa), ki so pooblaščeni za izvedbo
posameznih Operativnih programov in sektorskih usmeritev na državni, regionalni in
lokalni ravni.
Ocena: ____
2). Poznamo ukrepe, dejavnosti in naloge organov, ki so pooblaščeni za izvedbo
posameznih Operativnih programov in sektorskih usmeritev na državni, regionalni in
lokalni ravni.
Ocena: ____
3). Povezujemo se z organi javne uprave, ki so odgovorni za izvajanje posameznih
Operativnih programov na državni, regionalni in lokalni ravni.
Ocena: ____
3. Uporaba javnih razpisov za dodeljevanje nepovratnih sredstev EU v Sloveniji

1). Poznamo spletne strani in druge medije, kjer se objavljajo javni razpisi.
Ocena: ____
2). Poznamo vrste javnih razpisov za izvedbo posameznih Operativnih programov oz.
sektorskih usmeritev za financiranje različnih tipov projektov.
Ocena: ____
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3). Znamo poiskati javni razpis, ki ustreza naši projektni ideji glede na namen in cilje
javnega razpisa.
Ocena: ____
4). Sistematično spremljamo objave javnih razpisov za dodeljevanje nepovratnih sredstev.
Ocena: ____
5). Poznamo tehniko pripravljanja in izpolnjevanja obrazcev razpisne dokumentacije.
Ocena: ____

3. PROBLEMATIKA ČRPANJA STRUKTURNIH SREDSTEV
Problematiko črpanja strukturnih sredstev EU samoocenite na osnovi podanega niza
trditev v okviru sodil. Posamezno sodilo samoocenite glede na oblikovani rang ocen, ki ga
predstavljajo spodaj opredeljene vrednosti, in odgovor označite z ustrezno številko 1-5.
Ocena
1

Opis vrednosti ranga
Se ne strinjam

2

Se delno strinjam

3

Se strinjam

4

Se v veliki meri strinjam

5

Se popolnoma strinjam

1). Postopek prijave na javni razpis za črpanje sredstev iz strukturnh skladov in
kohezijskega sklada EU je v celoti razumljiv in v praksi ne predstavlja nobenih težav.
Ocena: ____
2). Sodelovanje med izvajalskim, posredniškim ter drugimi telesi in organi v procesu
črpanja sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU je na ustrezni ravni.
Ocena: ____
3). Posredniško telo se na morebitna vprašanja, posredovana s strani izvajalskega telesa
odziva ažurno.
Ocena: ____
4). Usposobljenost in strokovnost kadrov za črpanje sredstev iz strukturnih skladov in
kohezijskega sklada EU je na ustrezni ravni.
Ocena: ____
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5). Število usposobljenih in strokovnih kadrov, ki jih imate, zadostuje za potrebe črpanja
sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU.
Ocena: ____
6). Obseg dokumentacije, ki je potrebna v procesu črpanja sredstev iz strukturnih skladov
in kohezijskega sklada EU, je preobsežna in bi jo bilo potrebno zmanjšati.
Ocena: ____
7). Velik problem predstavlja zagotavljanje sofinanciranja projektov s strani prejemnika
sredstev.
Ocena: ____
8). Izvedbeni dokumenti Slovenije ( Strategija razvoja Slovenije, Državni razvojni
program, Nacionalni strateški referenčni okvir in posamezni Operativni programi) so jasno
razumljivi in predstavljajo dobro podlago za črpanje sredstev iz strukturnih skladov in
kohezijskega sklada EU.
Ocena: ____
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