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POVZETEK

Slovenija si je z vstopom v EU poleg številnih prednosti pridobila tudi pravico do
črpanja kohezijskih sredstev; sredstev strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki so
namenjeni hitrejšemu razvoju manj razvitih regij EU. Teţko je zagotovo reči, kako
uspešna je Slovenija dejansko bila pri pridobivanju in porabi sredstev strukturnih
skladov. Vendar pa na podlagi podatkov, ki so na voljo, lahko sklepamo, da bo
Slovenija kljub začetnim teţavam uspešno zaključila prvo programsko obdobje 20042006; predvsem pa je pomembno, da si je nabrala dragocene izkušnje za finančno
perspektivo 2007-2013, v kateri je Sloveniji namenjenih znatno več sredstev kot v prvih
dveh in pol letih članstva.
Z namenom odprave razlik so bili ustanovljeni Strukturni skladi. Večina sredstev iz teh
skladov je namenjena tistim regijam, ki v razvoju najbolj zaostajajo. ESS, kateremu
sem namenila v nalogi največ pozornosti, spada med te sklade. Je najstarejši finančni
instrument,
namenjen
izboljšanju
zaposlitvenih
moţnosti,
preprečevanju
brezposelnosti, poklicnemu usposabljanju, vseţivljenjskemu učenju, spodbujanju
podjetništva in socialni vključenosti.

KLJUČNE BESEDE
Kohezijska politika, Strukturni skladi, nova finančna perspektiva 2007 – 2013, črpanje
sredstev, Evropski socialni sklad, ESS
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ABSTRACT
With the entry into EU, Slovenia has been ensured among many advantages also the
right to cohesion funds; means of structural and cohesion funds that are meant for
faster growth of less developed regions of the EU. It is difficult to say how successful
Slovenia has been in acquiring and using structural funds. However, on the basis of
data that is available, one can assume that Slovenia has successfully finished the first
programming period albeit with some initial problems. Above all things, it is important
that Slovenia will get more funds then it did in the first two and a half years of its
membership.
In order to eliminate these differences, Structural Funds were established. The
majority of resources from these funds are intended for regions that are facing the
most problems in terms of development. ESF, which has received the most attention in
this diploma, is one of those Funds. It is the oldest financial instrument, and its aim is
to improve employment opportunities, and provide for unemployment prevention,
vocational training, lifelong learning, entrepreneurship facilitation and social inclusion.

KEY WORDS
Cohesion policy, Structural funds, new financial perspective 2007-2013, using
structural funds, European social fund, ESF
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1 UVOD

S 1. majem 2004 je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije. Tako je
postala del velike skupine drţav, ki so druţbeno in politično povezane. Od takrat dalje
je deleţna vseh pravic, moţnosti in obveznosti, ki jih imajo drţave članice in njeni
drţavljani. Glavni vzrok zakaj je Evropska unija sploh nastala je izgradnja takšnega
gospodarstva, ki je konkurenčno, ki ustvarja nova delovna mesta in je konsenz med
ekonomsko učinkovitostjo in socialno pravičnostjo.
Ker je Slovenija majhna drţava, ji članstvo v Evropski uniji veliko pomeni. Lahko koristi
vrsto prednosti, ki jih članstvo ponuja. Med te prednosti spada tudi finančna pomoč
Evropske unije Sloveniji, ki lahko privede do mnogih pozitivnih sprememb v drţavi.
Postala je upravičena do sredstev iz Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada.
Slovenija je sicer ţe pred letom 2004 prejemala pomoč v okviru predpristopne pomoči
iz programov PHARE, ISPA in SAPARD, vendar pa se je s strukturnimi skladi prvič
srečala v obdobju 2004 – 2006. Obdobje 2004 – 2006 je bilo za Slovenijo nekakšno
obdobje učenja. Posamezniki ocenjujejo, da je bila Slovenija v tem prvem obdobju
relativno uspešna in da si je nabrala izkušnje s postopki prijav in izbire projektov za čim
učinkovitejšo črpanje sredstev v obdobju prihodnje finančne perspektive.
V programskem obdobju, ki ga zaključujemo, se je morala večina institucij, ki se je
srečala s strukturnimi skladi, veliko naučiti in spoznati nove načine dela, kakor tudi
prilagoditi novemu načinu razmišljanja. V nalogi sem se bolj podrobno posvetila enemu
izmed strukturnih skladov in to z vidika upravičenca sredstev, ki bo v mojem primeru
Zavod RS za zaposlovanje, kateri izvaja ukrepe aktivne politike zaposlovanja. V
programskem obdobju 2004 -2006, torej v obdobju Enotnega programskega
dokumenta, je bilo veliko aktivnosti sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada.
Pred začetkom izvajanja, so vključeni v izvajanje morali spoznati evropsko zakonodajo
in pripraviti vse podlage za črpanja sredstev, kar pa ni bilo enostavno, saj o izvajanju in
črpanju teh sredstev nihče ni veliko vedel. V bistvo je šlo za velike spremembe na
organizacijskem, kadrovskem in predvsem na informacijskem področju. Srečevali so se
s teţavami na področju nenehnega spreminjanja pravilnikov, navodil in nenehnega
spreminjanja postopkov. To obdobje še ni finančno zaključeno, saj je rok za oddajo
poročil Evropski komisiji v drugi polovici leta 2009. To pomeni, da bo še veliko dela na
področju zaključevanja programskega obdobja in zaključevanju projektov. Seveda so
vsi vključeni realno pričakovali, da bo večina pomanjkljivosti v programskem obdobju
2007 – 2013 odpravljena, vendar se ţal ugotavlja, da se napake na določenih področjih
ponavljajo. Velike pomanjkljivosti so predvsem na višjih ravneh in to na področju
priprave pravnih podlag, pravilnikov, navodil, ki pa so osnova za začetek izvajanja
projektov. Vse to povzroča velike zamike in se sredstva iz novega programskega
obdobja ne porabljajo v ţeleni višini.
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Veliko aktivnosti za izboljšanje absorpcijskih sposobnosti Slovenije se je izvedlo v
zadnjem letu ali v zadnjih mesecih, kar se kaţe v drugačnem pristopu črpanja za nove
Operativne programe iz finančne perspektive 2007 -2013. Pričakuje se, da bodo
ustrezni organi v RS na podlagi kriterijev uspešnosti črpanja sredstev v preteklem
programskem obdobju in na podlagi vseh prednosti in slabosti prejšnje finančne
perspektive, spremenili sistem črpanja v takšni meri, da bodo postopki enostavnejši,
manj zapleteni in bolj jasni.
V okviru Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja ki opredeljuje generalno
strategijo drţave članice, imamo pet operativnih programov. Zavod RS za zaposlovanje
je v vlogi upravičenca sredstev in bo v novem obdobju črpal sredstva iz naslova
Evropskega socialnega sklada na področju Operativnega programa razvoja človeških
virov. Operativni programi bodo v obdobju 2007-2013 imeli enako funkcijo kot Enotni
programski dokument za obdobje 2004-2006 in torej v pravnem smislu predstavljajo
pravno podlago za črpanje sredstev skladov, saj jih Evropska komisija potrdi z odločbo.

1.1 PROBLEM, PREDMET IN HIPOTEZE RAZISKOVANJA
Vsi vključeni v proces črpanja smo ugotovili, da je problematika črpanja sredstev
povezana s:
 preveč ravnmi in nekoordiniranost oblik nadzora;
 premalo izkušenj in znanj revizorjev z revidiranega področja;
 odvisnost nadzora od trenutnih političnih razmer;
 preveliko sledenje načelu formalitete;
 uveljavljanje argumenta moči nad močjo argumenta.
Veliko aktivnosti za izboljšanje absorpcijske sposobnosti Slovenije se je izvedlo na
podlagi izkušenj in opravljenih vrednotenj.
Na podlagi opredeljenega sistema črpanja v prejšnjem programskem obdobju, sem v
nalogi podala odgovore na vprašanja:
 Kako izboljšati pravočasno pripravo projektov, brez velikih zamud?
 Kako povečati oz. izboljšati usposobljenost uradnikov pri pripravi razpisov?
 Kako izboljšati informiranost o moţnostih kandidiranja na razpise za sredstva in
kakšne so potrebe na terenu?
 Kako zmanjšati število napak, nepravilnosti?
 Koliko še povečevati število kontrol, da so še v sorazmerju z nastalimi prihodki?
 Kako povečati boljšo absorpcijsko sposobnost Slovenije?
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Za dosego zastavljenega problema sem preverila tri hipoteze:
1. Črpanje sredstev je še vedno uspešno v primerjavi z drugimi drţavami
članicami!
Podatke o črpanju sredstev iz strukturnih skladov v Sloveniji sem primerjala s
črpanjem sredstev iz strukturnih skladov v EU. Predvidevam, da sem ugotovila,
da Slovenija črpa sredstva dobro v zadnjem obdobju, predvsem je bilo to
črpanje uspešno v letu 2007 in v začetku leta 2008.
2. Stroški izvedbe kontrol na projektih so visoki glede na vrednost ugotovljenih
nepravilnosti! Postavlja se vprašanje mejne koristi kontrol. Če stroški kontrol
naraščajo, bi se moral zmanjševati procent nepravilnosti!
Na podlagi podatkov o številu izvedenih kontrol s strani Kontrolne enote
Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve sem izračunala višino stroškov, ki
so nastali s kontrolami za določeno aktivnost, ki je bila sofinancirana s sredstvi
Evropskega socialnega sklada od začetka izvajanja. Stroške kontrole sem
izračunala na podlagi delovnih ur, urne postavke in drugih stroškov delavcev ter
stroškov materiala, ki nastanejo pri izvedbi kontrole posameznega projekta.
Nastale stroške sem pomnoţila s številom izvedenih kontrol. Na podlagi
podatkov o številu ugotovljenih nepravilnosti in znesku teh nepravilnosti v
določenem obdobju za sofinancirano aktivnost, sem primerjala procent
ugotovljene vrednosti nepravilnosti glede na celotno vrednost aktivnost s %
vrednosti kontrol glede na celotno vrednost aktivnosti. Postavlja se vprašanje
mejne koristnosti kontrol, saj mejna korist kontrol pada, ko se stroški
povečujejo. Vprašanje je tudi, ali je moţno procent nepravilnosti zmanjšati v
še razumnih stroških in kakšen % nepravilnosti je še sprejemljiv?
3. Nova finančna perspektiva je s spremembami doprinesla k laţjemu črpanju
sredstev strukturne politike!
Na podlagi vseh prednosti in slabosti prejšnje finančne perspektive in na podlagi
primerjave ţe obstoječih pravnih podlag novega sistema s pravnimi podlagami
prejšnjega sistema, bom lahko ocenila, ali bo v novem programskem obdobju
črpanje laţje. Sistem črpanja, se je nekoliko spremenil, zato bodo postopki v
bodoče enostavnejši, manj zapleteni in bolj jasni. Hkrati s tem pa črpanje
sredstev bolj uspešno.

1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Cilj naloge je predstaviti problematiko črpanja sredstev od priprave projektov in vseh
postopkov v procesu črpanja sredstev. Posebej bi opredelila:
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-

probleme, ki jih je imel v tem procesu končni upravičenec sredstev (v primeru
Evropskega socialnega sklada je to bil Zavod RS za zaposlovanja) pri
dokazovanju obstoja revizijske sledi in dokazovanja obstoja upravičenih
stroškov vsem kontrolam, ki so sledile.
Opisu postopkov, kateri so morali biti izpeljani, da so lahko ustrezne institucije
oddale zahtevek za povračilo v Bruselj.
Izvajanje velikega števila kontrol raznih institucij v procesu, katere so velikokrat
brez učinkov in ne v pravem obsegu.
Velike teţave zaradi fluktuacije kadrov.
Premajhno znanje ljudi v procesu, zaradi premajhnega števila izobraţevanj in
usposabljanja kadrov.
Teţave pri razumevanju projektnega pristopa pri spremljanju in poročanju.
Teţave na področju navodil z navedbami veljavnih verzij navodil in sistem za
nadziranje sprememb navodil.
Teţave z informacijskim sistemom, zaradi zastarelosti sistema…..

1.3 OCENA DOSEDANJIH RAZISKOVANJ
Glede na dosedanja raziskovanja, predvsem področje nove zakonodaje, menim da sem
imela teţave pri tolmačenju določenih pravil, kajti ţe sedaj ugotavljam, da različni
organi, ta pravila različno tolmačijo. Kvantitativne podatke sem v veliki meri ţe
preučila, saj so dostopni na spletu in v letnih publikacijah.
Po pregledu strokovne literature in člankov ugotavljam, da imamo zelo različna mnenja
o tem, kako Slovenija črpa sredstva strukturnih skladov. Hkrati ugotavljam, da je
literatura na tem področju zastarela in je potrebno literaturo in vire iskati predvsem na
spletnih straneh ustreznih institucij, tako slovenskih kot tudi na straneh Evropske
komisije.

1.4 METODE RAZISKOVANJA
Pri izdelavi naloge sem uporabila deskriptivno metodo s študijem domače in tuje
literature in domačih in tujih virov.
Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja sem kot instrument
raziskovanja uporabila intervju, saj bom poiskala odgovore pri organih, ki so vpleteni v
proces črpanja.
Uporabljala sem tudi študije primerov. Gre torej za predstavitev dejanskih (obstoječih)
primerov iz obstoječe prakse, s katerimi sem poskusila pojasniti postopke in odnose v
danem okolju.
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Na podlagi obstoječega sistema sem pripravila simulacije in prikazala odgovore na
zastavljena vprašanja iz utemeljitve raziskave.

1.5 STRUKTURA DELA
V nalogi sem v prvem delu najprej na splošno opredelila razvoj skladov v EU in pomen
skladov v EU in Sloveniji. Opisala sem vse sklade, ki spadajo v strukturno politiko,
njihove značilnosti ter opredelila čemu so ta sredstva namenjena. Opredelila sem
pravne podlage in podlage za črpanje ter stanje na področju črpanja sredstev iz
strukturnih skladov. Hkrati sem predstavila uspešnost črpanja sredstev strukturnih
skladov v RS in naredila primerjavo z ostalimi drţavami članicami.
V drugem delu sem opredelila novo programsko obdobje 2007 – 2013 in sklade v tem
obdobju, sredstva, ki so na razpolago, pravne podlage ter najpomembnejše razlike oz.
spremembe v postopku črpanja sredstev.
V tretjem delu sem opisala podrobneje Evropski socialni sklad in se osredotočila najprej
na staro finančno perspektivno. Opredelila sem celoten sistem črpanja v obdobju 2004
-2006 na področju Evropskega socialnega sklada, saj so sredstva iz tega sklada
namenjena v celoti v vlaganje v ljudi. Končna upravičenca sredstev sta Ministrstvo za
šolstvo in šport ter Zavod RS za zaposlovanje. Zavod RS za zaposlovanje, ki se ukvarja
z aktivno politiko zaposlovanja je izvajal kar tri od štirih prednostih nalog, ki so bile
sofinancirane s sredstvi Evropskega socialnega sklada. V okviru tega sem predstavila
teţave, probleme s katerimi smo se srečevali v Sloveniji v tem obdobju. V nadaljevanju
sem opisala Operativni program razvoja človeških virov in naloge, ki jih izvaja Zavod za
zaposlovanje v novem obdobju.
V četrtem delu sem opredelila kontrole in naredila analizo stroškov izvedbe kontrol in
nastale oz. ugotovljene nepravilnosti ter ocenila procent nepravilnosti na sofinancirano
aktivnost ter opredelila ali se število nepravilnosti dejansko zmanjšuje, glede na obseg
izvedenih kontrol. V celotnem obdobju izvajanja se je ugotovilo, da kontrole s strani
zunanjih institucij povzročajo veliko dodatnih stroškov, ker niso bile dovolj dobro
koordinirane in ker izvajalci kontrol niso imeli dovolj znanj in izkušenj. Dokazovanje
obstoja dokumentacije in stroškov je bilo veliko laţje predstavnikom evropskih institucij
kot pa predstavnikom slovenskih organov. Seveda vse ni bilo tako kot bi moralo biti,
vendar so revizije s strani predstavnikov evropskih institucij pripomogle k razumevanju
določenih pravil črpanja, katere so si vpleteni v Sloveniji zelo različno razlagali.
V zadnjem delu naloge sem opredelila prednosti in slabosti črpanja sredstev prejšnjega
programskega obdobja ter prednosti in slabosti novega programskega obdobja. Podala
sem ugotovitve naloge ter hipoteze argumentirala in podala ustrezne zaključke.
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2 STRUKTURNI SKLADI V OBDOBJU 2004 -2006

Kohezijska politika Evropske unije se izvaja skozi strukturne sklade in kohezijski sklad.
Strukturni skladi so finančni instrument Evropske unije za podporo drţavam članicam
pri doseganju ciljev ekonomske in socialne kohezije, tj. zmanjšati razlike v ţivljenjskem
standardu ljudi in med regijami (Tendler, 2000 str. 114-122). Koriščenje skladov je za
Slovenijo postalo moţno po polnopravnem članstvu v Evropski uniji. Kljub temu pa je
Komisija Evropske unije predvidela postopno vključevanje pridruţenih članic v različne
programe Unije predvsem v obliki Phare projektov, kar nam je omogočilo hitrejše
seznanjanje z evropskimi politikami, zakonodajo, postopki in delovnimi metodami.
Strukturna politika deluje v skladu s političnimi cilji in načeli. Leta 1997 je Komisija
predloţila dokument Agenda 20001 z naslovom »Okrepljena in razširjena Unija«, ki je
za razširitev EU na nove članice predvidel področje delovanja za obdobje 2000 -2006. V
Agendi so določeni tudi politično finančni okviri za reformo strukturnih skladov, o čemer
je nazadnje odločal Evropski svet v Berlinu marca 1999 (Skorubski et al., 2000, str.
38).
Namen črpanja sredstev iz strukturnih skladov v programskem obdobju 2000-2006 v
EU je bil, da so z dodatno denarno pomočjo (ob obstoječih virih financiranja v drţavah
članicah EU) na voljo sredstva za (SVRL 2006, Vodič za izvajanje strukturnih skladov v
Sloveniji v programskem obdobju 2004 - 2006):
skladni regionalni razvoj (cilj 1),
prestrukturiranje (cilj 2),
investicije v človeške vire (cilj 3).
Do koriščenja sredstev strukturnih skladov so upravičene regije znotraj drţav članic,
zato drţave v skladu s klasifikacijo statističnih teritorialnih enot v Evropski Uniji iz leta
20032 statistično delijo svoje ozemlje na več regij. Upravičenost regij do črpanja
sredstev ciljev se določi na podlagi bruto domačega proizvoda na prebivalca (BDP na
prebivalca).
Strukturni skladi so torej finančni instrument regionalne politike EU. Podpirajo razvoj
tistih evropskih regij, ki zaradi različnih vzrokov zaostajajo v razvoju. Njihov cilj je

1

Agenda 2000 obsega 1300 strani in je razdeljena na tri dele:1) Politika Unije 2) Širitev kot izziv
in 3) Novi finančni okvir 2000 -2006.
2

Uredba je bila sprejeta ţe leta 2003 (Uredba ES št. 1059/2003) in je urejala delitev ozemlja na
treh ravneh v takratnih 15 drţavah članicah Evropske unije. Zaradi pristopa novih drţav leta
2005 je bila uredba NUTS tedaj dopolnjena. Tako Uredba iz leta 2005 (Uredba ES št.
1888/2005) ureja tudi členitev ozemlja Republike Slovenije.
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zmanjšati te razlike in ustvariti okolje za enakomeren in uravnoteţen razvoj vseh drţav
in regij Evropske unije.
Pod skupnim imenom strukturni skladi obstajajo štirje skladi (SVRL, Strukturni skladi,
2009):
-

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
ESRR prispeva k zmanjševanju razlik v gospodarski in socialni razvitosti
evropskih regij, tako da podpira vlaganja v proizvodnjo in infrastrukturo,
zdravstvo in izobraţevanje.

-

Evropski socialni sklad (ESS)
ESS je finančni instrument, ki je namenjen vlaganju v ljudi. Njegovo poslanstvo
je zmanjševanje nezaposlenosti, spodbujanje zaposljivosti in razvijanje
podjetniškega duha, vlaganje v znanje, skrb za enake moţnosti in socialno
vključenost vseh v trg delovne sile.

-

Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS)
EKUJS podpira gospodarsko prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeţelja.

-

Finančni instrument za usmerjanje ribištva (FIUR)
FIUR podpira prizadevanja za ravnovesje med ribolovnimi viri in njihovim
izkoriščanjem, pomaga ohranjati konkurenčnost ribištva in oţivlja območja,
odvisna od ribištva.

Ob njih obstajajo še štiri pobude skupnosti: Interreg, Equal, Leader + in Urban. Te
delujejo na področjih, ki zadevajo EU kot celoto, in niso omejeni na posamezno drţavo.
Vsaka pobuda deluje v okviru enega od skladov (SVRL, Strukturni skladi, 2009).

2.1 NAČELA IN CILJI STRUKTURNIH SKLADOV
EU skuša sredstva porabiti čimbolj ciljno in smotrno, da bi bil njihov vpliv na
zmanjšanje razvojnih razlik na ravni Skupnosti čim večji. Zato so sredstva usmerjena
na tri osnovne cilje, evropske regije so v ta namen razdeljene v statistične teritorialne
enote na različnih stopnjah (t.i. NUTS3 regije), skladi pa temeljijo in delujejo na več
načelih.

3

NUTS - Numenclature des Unites Territorielles pour Statisitque - Klasifikacija teritorialnih
statističnih enot – sistem razporeditev regije, ki ga uporablja Evropska komisija. Pri evropskih
skladih so najpomembnejše regije NUTS II in NUTS III. Celotna Slovenija je obravnavana kot
ena regija NUTS II, imamo pa tudi 12 statističnih regij na ravni NUTS III, vendar jim sredstva
skladov v tem obdobju niso posebej namenjena.
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Sredstva cilja 1, v katerem je lociranih največ sredstev, lahko koristijo le tiste regije,
katerih BDP na prebivalca ne presega 75% povprečja EU. Slovenija je v programskem
obdobju 2004-2006 (od vstopa v EU v letu 2004) statistično klasificirana kot enotna
regija. Ker v letu vstopa v EU še ni presegala 75% BDP na prebivalca, je tako v celoti
bila upravičena do črpanja sredstev cilja 1. Da bi lahko v prihodnjem programskem
obdobju 2007-2013 Slovenija in njene regije optimalno koristile sredstva strukturnih
skladov, je vlada predlagala prestrukturiranje drţave, v skladu s klasifikacijo NUTS, na
tri regije.
Slika 1: NUTS regije

Vir: Statistični urad RS, 2006

Področje delovanja strukturne politike je usmerjeno v tri cilje (Harob, 2000, str. 25 –
35):
Cilj 1 - Pomoč regijam, ki zaostajajo v razvoju in se srečujejo z večjimi
teţavami
glede
gospodarske
razvitosti,
zaposlovanja,
pomanjkljive
infrastrukture. V Cilj 1 so vključena območja (NUTS 2 regije), ki ne dosegajo
75% povprečja razvitosti EU (merjene s kazalcem BDP na prebivalca). Dve
tretjini vseh sredstev strukturnih skladov je usmerjenih v Cilj 1
Cilj 2 - sem sodijo regije z ekonomskimi in socialnimi teţavami, zlasti območja,
ki zaostajajo zaradi svoje odvisnosti od tradicionalnih panog in problemov
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prestrukturiranja, območja z visoko brezposelnostjo in padanjem števila
prebivalstva, zapuščeni mestni predeli. V Cilj 2 so vključene regije NUTS 3.
Cilj 3 - je omejen na območja Cilja 1, namenjen pa je posodabljanju sistemov
vzgoje in izobraţevanja ter usposabljanja in posledično spodbujanju
zaposlovanja.
Tabela 1: Strukturni skladi, pobude in cilji.

Vir: SVRL, 2006

Strukturni skladi temeljijo na načelih, pomembnih pri načrtovanju programov in porabi
sredstev (Aljančič et al., 2004 str.25 – 35):
Koncentracija: usmerjenost sredstev in ukrepov na regije in skupine, ki jih
najbolj potrebujejo glede na natančno opredeljene cilje in stroga merila.
Programiranje: sredstev ni mogoče pridobiti za posamezne nepovezane
investicije, ampak jih EU dodeli načrtovano, na osnovi razvojnih programov, ki
so časovno omejeni.
Partnerstvo: tesno sodelovanje in delitev odgovornosti pri načrtovanju in
izvajanju med Evropsko komisijo, vladami drţav članic, regijami in lokalnimi
skupnostmi in civilno druţbo.
Dodatnost: skladi zgolj dopolnjujejo finančna sredstva drţav članic in jih ne
nadomeščajo. V razvojnih programih je potrebno zagotoviti sofinanciranje iz
drţavnih in lokalnih virov.
Subsidiarnost: skladi poseţejo na področjih, ki jih drţave članice in regije zaradi
teţe razvojnih razlik in omejenih finančnih sredstev ne zmorejo zadovoljivo
rešiti same. Temu načelu sledi tudi organizacija upravljanja skladov, saj drţave
članice in regije prevzemajo odgovornost za izvajanje.
Učinkovitost vrednotenja učinkov: pomeni nadziranje učinkovitosti in uspešnosti
porabe sredstev in prispeva k izboljšanju načrtovanja prihodnjih programov in k
poenostavitvi sistema delovanja skladov v bodoče.
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2.2 DELOVANJE STRUKTURNIH SKLADOV
Sredstva skladov in razdelitev na začetku vsakega programskega obdobja določi Svet
EU. Sredstva se razdelijo po drţavah in treh ciljih pomoči. Območja, ki lahko zaprosijo
za pomoč glede na posamezen cilj, določi Evropska komisija v sodelovanju z drţavo
članico (Čebular, 2005, str. 22-25).
Glavna pokazatelja stopnje razvitosti regij sta višina BDP in stopnja brezposelnosti.
Poleg teh kazalcev se pri podeljevanju sredstev upoštevajo tudi posamezne razvojne
teţave, kot so teţavna mestna ali obrobna območja, podeţelje ali industrijski predeli v
regijah, ki so v povprečju lahko dobro razvite. Sredstev je manj kot je razvojnih teţav v
evropskih regijah, tudi zato Evropska komisija vztraja pri koncentraciji sredstev na
najbolj nujna področja (Collins, 1983, str. 101-109).
Vloga EU ni omejena le na posredovanje finančnih sredstev niti ne nadomešča
nacionalnih sredstev, temveč jih dopolnjuje. Sredstva strukturnih skladov dodeli
drţavam članicam, potem ko te Evropski komisiji predloţijo programski razvojni načrt in
se o njegovi končni vsebini z njo pogajajo. Načrt vsebuje opis ekonomskega in
socialnega stanja drţave/regije, razvojne prednostne naloge in strategijo, kako bodo
strukturni skladi prispevali k doseganju ciljev, in podrobno opredelitev finančnih
sredstev drţave članice.
Drţave oziroma regije, če se financirajo regionalni razvojni programi, so nato same
odgovorne za upravljanje skladov in izbor projektov. Evropsko komisijo morajo
obveščati o poteku pomoči in porabi sredstev, same pa morajo izvajati nadzor nad
pravilnostjo. Evropska komisija izplačuje odobreno pomoč postopoma, na podlagi
povračil. Če zazna večje nepravilnosti, lahko pomoč ustavi ali omeji (Collins, 1983, str.
101-109).

2.3 PODATKI ZA SLOVENIJO
Za potrebe izvajanja strukturnih instrumentov je Slovenija obravnavana kot ena sama
regija. V evropskem ţargonu to pomeni ena NUTS II regija. Na ravni teritorialnih
statističnih enot NUTS II, ki jih je izdelal evropski statistični urad, se namreč dodeljuje
pomoč iz Cilja 1.
Slovenija je v tem obdobju prejemala pomoč iz vseh štirih strukturnih skladov,
kohezijskega sklada in dveh pobud skupnosti Interreg III in Equal.
Pomoč se je izvajala na območju celotne Slovenije, pri čemer se spodbuja skladen
regionalni razvoj preko prostorske usmerjenosti posameznih ukrepov. Regionalni kriterij
za izbor projektov je namreč vključen v večino instrumentov. Tudi v začetnih fazah
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nastajanja Enotnega programskega dokumenta4 so se pripravljalci skušali čimbolj
naslanjati na razvojne prioritete 12 slovenskih statističnih regij izraţenih v regionalnih
razvojnih programih in tudi neposrednih posvetovanjih z njihovimi predstavniki (SVRL,
Vodič za izvajanje strukturnih skladov v Sloveniji v programskem obdobju 2004-2006,
2006).

2.3.1 Struktura izvajanja v Sloveniji
Organ upravljanja je Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in je
odgovorna za pravilno in učinkovito izvajanje strukturne pomoči v celoti (SVRL, Vodič
za izvajanje strukturnih skladov v Sloveniji v programskem obdobju 2004-2006, 2006).
Posredniška telesa - nanje je organ upravljanja prenesel nekatere naloge - so
odgovorna za izvajanje aktivnosti iz posamezne prednostne naloge oziroma
posameznega sklada:
Ministrstvo za gospodarstvo - Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve - Evropski socialni sklad
Ministrstvo za kmetijstvo - Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad usmerjevalni oddelek in Finančni instrument za usmerjanje ribištva.
Končni upravičenci so zadnji v verigi javnih institucij in so odgovorni za izvedbo
posameznih javnih razpisov in programov oziroma odobrijo drţavno pomoč. Plačilni
organ - oddelek pri Ministrstvu za finance je odgovoren za izvrševanje povračil sredstev
strukturnih skladov. Neodvisni organ za finančni nadzor - Urad RS za nadzor proračuna
v okviru Ministrstva za finance - opravlja naloge neodvisnega finančnega nadzora nad
izvajanjem vseh skladov.
Nadzorni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov odgovornih institucij, lokalnih
skupnosti in civilne druţbe, je ključno telo, ki spremlja in nadzira izvajanje Enotnega
programskega dokumenta in Programskega dopolnila, potrjuje in prilagaja spremembe
in letno poroča Evropski komisiji (SVRL, Vodič za izvajanje strukturnih skladov v
Sloveniji v programskem obdobju 2004-2006, 2006).

4

Enotni programski dokument – pogodba med Slovenijo in EK
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Slika 2: Izvedbena struktura Strukturnih skladov v obdobju 2004 - 2006
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Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Interno gradivo, 2005

2.3.2 Pravne podlage izvajanja
Pravna podlaga za koriščenje sredstev je Enotni programski dokument 2004-2006.
Enotni programski dokument (EPD) je pogodba, ki jo je sklenila Slovenija z Evropsko
komisijo leta 2004.5 Brez EPD ne bi mogli črpati virov evropskih strukturnih skladov.
Določa strateški okvir razvoja, prednostne naloge, konkretne ukrepe in okvirna
finančna sredstva (evropska in lastna), s pomočjo katerih bo Slovenija skušala doseči
zastavljene razvojne cilje. Predstavlja akcijski načrt Republike Slovenije za obdobje
2004–2006, ki določa, kako bo Slovenija dosegala svoje strateške cilje in usmeritve.
Gre za skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, saj obe kot
partnerici sodelujeta v njegovi izvedbi in financiranju (Worstner, 2005a, str. 17–27).
Programsko dopolnilo (PD) je izvedbeni dokument EPD, ki podrobneje opredeljuje
elemente na ravni ukrepa za izvajanje prednostne naloge iz EPD. Ukrepi so konkretne
aktivnosti, ki so jim namenjena sredstva strukturnih skladov in se izvajajo v obliki

5

23.6. 2004 je Evropska komisija tudi uradno potrdila EPD.
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programov, javnih razpisov in javnih povabil. Sofinanciranje posameznih projektov iz
strukturnih skladov je mogoče samo, če gre za upravičene izdatke upravičenih
projektov in aktivnosti. Osnovna uredba, ki opredeljuje upravičenost izdatkov je Uredba
Komisije (ES) št. 448/02 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru Strukturnih skladov.
V skladu s splošno sprejetim pristopom, po katerem je EPD osredotočen na omejen
nabor prednostnih nalog in ukrepov ob upoštevanju meril za izbiro ukrepov in
dejavnosti, je pomoč EU usmerjena na naslednja štiri prednostna področja (Worstner,
2005b, str. 25-26):
Prednostna naloga
konkurenčnosti,
Prednostna naloga
Prednostna naloga
ribištva,
Prednostna naloga

št. 1: Spodbujanje podjetniškega sektorja in
št. 2: Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje,
št. 3: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in
št. 4: Tehnična pomoč.
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3 FINANCIRANJE IN ČRPANJE STRUKTURNIH SREDSTEV V
OBDOBJU 2004 -2006

Skupna vrednost EPD, ki vključuje tudi nacionalna javna sredstva, je nekaj več kot
334,5 milijonov EUR. Sredstva iz strukturnih skladov so pomembno dopolnilo domačim
ukrepom podpiranja razvoja (Tendler, 2000, str. 114).
Črpanje sredstev strukturnih skladov spremlja Sluţba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), ki je organ upravljanja za strukturne
sklade in kohezijski sklad. Nadzor se opravlja na petih ravneh, in sicer glede (SVRL,
2008e):
Razpisana sredstva;
dodeljena sredstva;
podpisane pogodbe;
izplačila iz proračuna Republike Slovenije (RS) in
zahtevke za povračilo iz EU proračuna, ki so posredovani na plačilni organ.

Napredek pri realizaciji EPD v celotnem programskem obdobju kaţe naslednja tabela
(SVRL, 2008e).
Slika 3: Sredstva strukturnih skladov - stanje na dan 31.12.2008

Sredstva strukturnih skladov
Razpisana sredstva (EU+SLO del)
Dodeljena sredstva (EU+SLO del)
Podpisane pogodbe (EU+SLO del)
Izplačana sredstva (EU+SLO del)
Posredovani zahtevki za povračilo (EU
del)

%
razpoloţljivih
sredstev
111 %
111 %
101 %
106 %
95 %

Višina
sredstev
372
372
339
355

mio
mio
mio
mio

€
€
€
€

226 mio €

Vir: SVRL, 2009a

Da bi Slovenija do konca obdobja upravičenih izdatkov (konec junija 2009 - obdobje je
bilo zaradi finančne in gospodarske krize podaljšano za pol leta) porabila vsa sredstva
iz strukturnih skladov, je do sedaj razpisala in dodelila več sredstev, kot jih je na voljo
v okviru EPD za programsko obdobje 2004-2006. Lahko se namreč zgodi, da na
posameznih razpisih pri oceni upravičenosti stroškov vsi stroški niso upravičeni. Z
namenom doseganja optimalnega črpanja so bili na začetku leta 2006 sprejeti tudi
finančni ukrepi za optimizacijo črpanja sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo
dodatnih pravic porabe. Z vladnim sklepom so bile posameznim ministrstvom povečane
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pravice porabe v skupni višini pribliţno 15%. Tako so bila dodatna sredstva usmerjena
na tista področja, kjer so projekti pripravljeni in sposobni hitreje in učinkovite izvedbe
(SVRL, 2009a).
Deleţ podpisanih pogodb je konec decembra 2008 znašal 101%, deleţ izplačil iz
proračuna RS 106% in deleţ zahtevkov za povračilo, posredovanih na plačilni organ,
95% glede na razpoloţljiva sredstva, ki so določena v EPD-ju. Kot sem navedla se
izračunava % glede na razpoloţljiva sredstva določena v EPD-ju. Ker iz izkušenj vemo,
da vse prevzete pogodbene obveznosti niso nikoli realizirane in ker prihaja do izplačil
neupravičenih stroškov, katere ne moremo zahtevati s strani EK, je dovoljena višina
razpisanih, dodeljenih, izplačanih sredstev lahko višja kot so razpoloţljiva sredstva v
EPD-ju. Posredovani zahtevki so lahko le v višini oz. do višine razpoloţljivih sredstev
(Cirman, 2008).
Po napovedih ministrstev bodo do konca junija 2009 iz strukturnih skladov v finančni
perspektivi 2004-2006 realizirana vsa izplačila iz drţavnega proračuna in na plačilni
organ posredovani vsi zahtevki za povračilo. Aktivnosti pri izvajanju EPD so se
intenzivirale predvsem po sprejetju paketov vladnih sklepov v začetku marca in konec
julija 2005 ter januarja 2006 (SVRL, 2009a).
Napredek pri realizaciji EPD 2004-2006 v celotnem programskem obdobju konec leta
2007 glede na konec leta 2004, konec leta 2005 in konec leta 2006 je razviden iz
spodnje tabele in grafa, ki prikazujeta podatke, pridobljene od posameznih ministrstev,
o realizaciji EPD 2004-2006.
Tabela 2 : Primerjava črpanja sredstev strukturnih skladov po prednostnih nalogah
v obdobju 2004 - 2007
1. PN

EPD
2004

2005

2006

2. PN

ESRR
2007

Razpoložljiva
sredstva
334,5 mio EUR
2004-2006
100%
Razpisana
sredstva
57,7% 88,0% 110,3% 111,2%
Dodeljena
sredstva
36,4% 77,6% 114,3% 109,8%
Podpisane
pogodbe
10,5% 58,0% 104,5% 103,1%
Plačila iz
proračuna
6,8% 29,7% 68,5%
93,6%
Posredovani
ZZP na PO
(EU del)
0% 19,9% 59,4%
80,3%

2004

2005

2006

3. PN

ESS
2007

2004

174,4 mio EUR
100%

2005

4. PN

EKUJS in FIUR
2006

2007

2004

96,9 mio EUR
100%

2005

2006

TP
2007

2004

49,5 mio EUR
100%

2005

2006

2007

13,7 mio EUR
100%

67,0% 96,4% 121,6% 122,8% 28,1% 81,6% 105,8% 105,5% 20,4% 96,6% 111,6% 112,3%

/

/

/

/

51,2% 91,3% 120,6% 111,4% 21,7% 72,7% 103,8% 105,5% 19,2% 49,3% 113,1% 113,9% 4,4% 46,5% 108,8% 103,7%
12,7% 64,4% 115,4% 111,0% 12,6% 70,7% 100,5% 103,5%
6,7%

35,4%

83,8% 107,6%

0%

29,7%

83,5%

95,9%

1,5%

27,8% 104,1% 103,2%

8,8%

27,6%

56,6%

77,0%

1,4%

20,1%

49,4%

80,3%

4,4% 10,5% 35,8%

80,0%

0%

14,0%

41,7%

58,8%

0%

2,6%

32,5%

78,6%

3,2%

40,8%

/

/

/

6,6% 24,4%

/

Vir: SVLR, Letno poročilo 2007 o izvajanju enotnega programskega dokumenta v programskem
obdobju 2004-2006, 2008
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Graf 1 : Sredstva strukturnih skladov

Vir: SVRL, Aktualni podatki o črpanju evropskih sredstev, 2009

a) Razpisana sredstva
Na strani razpisanih sredstev je delne zamude povzročilo sprejemanje rebalansa
proračuna RS v maju 2005, kar se je odraţalo na pozno objavljenih razpisih (primeri
ukrepov za sofinanciranje zaposlovanja in usposabljanja, vsi kmetijski ukrepi, ipd.). Po
tem mesecu pa je deleţ razpisanih sredstev naraščal od 57,7 % ob koncu leta 2004,
preko 88,0 % konec leta 2005, konec leta 2006 110,3%, do konca leta 2008, ko je bilo
razpisanih 111,2 % razpoloţljivih sredstev (SVRL, 2009a).
b) Dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva so bila v stalnem porastu. Deleţ dodeljenih sredstev se je iz 36 %
ob koncu leta 2004 povzpel na 77,6 % ob koncu leta 2005, na 114,3 % ob koncu leta
2006, medtem ko je znašal 111 % ob koncu leta 2008.
Razpisanih in dodeljenih sredstev je bilo konec leta 2007 čez 100%, kar pomeni, da je
Slovenija razpisala in dodelila več sredstev, kot jih je na voljo v okviru EPD. Z
namenom doseganja optimalnega črpanja je namreč Vlada RS na začetku leta 2006
sprejela finančne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev s prerazporeditvami in
dodelitvijo dodatnih pravic porabe (SVRL, 2009a).
c) Podpisane pogodbe
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Obseg podpisanih pogodb se je začel po prvem paketu vladnih sklepov 3. 3. 2005 hitro
povečevati. Konec leta 2005 je bilo podpisanih 58 % pogodb, konec leta 2006 104,5 %
pogodb, konec leta 2008 pa 101 % pogodb glede na razpoloţljiva sredstva z EPD.
Ministrstva so bila zavezana tudi k obvezni uporabi ustreznih instrumentov finančnih
zavarovanj, kar bistveno oteţuje enostranske odstope od pogodb s strani izbranih
ponudnikov oz. kandidatov (SVRL, 2009a).
d) Izplačila iz proračuna
Glede na sprejete sklepe na Vladi RS in prioritetno obravnavo so od konca leta 2004
izplačila iz proračuna narasla od 6,8 % na 29,7% glede na razpoloţljiva sredstva konec
leta 2005, na 68,5 % konec leta 2006 ter na 106 % konec leta 2008.
Ne glede na bistveno izboljšanje pa se še vedno ugotavljajo določene teţave, ki so tudi
vzrok za zaostajanje izplačil (SVRL, 2009a):
-

-

pri nekaterih projektih je prišlo do odstopa od podpisa pogodb, npr. zaradi
spremembe projektne dokumentacije v času od prijave na razpis do podpisa
pogodbe;
kontrolne enote pri izvajanju kontrol po 4. členu Uredbe 438/2001 ugotavljajo,
da so bili določeni postopki javnih naročil izvedeni pomanjkljivo, v nasprotju z
domačo (in evropsko) zakonodajo in jih zato ni mogoče uveljavljati kot
upravičeni strošek za povračilo iz EU; idr.

e) Priprava zahtevkov za povračilo
Deleţ posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ se je glede na
razpoloţljiva sredstva povečal iz skoraj 20 % konec leta 2005 na 59 % konec leta 2006
ter na 95 % konec leta 2008, kar je rezultat intenzivnega izobraţevanja kadrov,
dodatnega zaposlovanja, tako na SVLR kot na resornih ministrstvih, še posebej pa
usposabljanja in sodelovanja med institucijami, vključenimi v izvajanje. V okviru
tehnične pomoči je bilo realiziranih 99 zaposlitev na dan 31.12.2007 in izvedeno
precejšnje število različnih usposabljanj. Veliko od teh usposabljanj je bilo izvedenih
tudi brez večjih finančnih posledic, saj se je izvajal prenos znanja s strani strokovnih
sodelavcev na sodelavce, ki so bili vključeni v neposredno izvajanje (SVRL, 2009a).
K tako visoki realizaciji v letu 2008 je prispevalo tudi neposredno usklajevanje in
intervencije s strani pristojnih ministrov, katerih srečanja in reševanje operativnih
problemov poteka na tedenski ravni. Enako velja tudi za medresorske sestanke na
operativni ravni, katerih namen je sprotno reševanje vseh morebitnih nastalih
problemov.
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Do začetka leta 2006 je Sloveniji uspelo vzpostaviti ustrezno dinamiko pri izvajanju
strukturnih skladov. Ne glede na to pa je bilo potrebno sprejeti dodatne ukrepe za
optimizacijo črpanja sredstev s prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic porabe.
Izkušnje z izvajanjem programov namreč kaţejo na določeno odstopanje med
načrtovanim obsegom izplačil in dejansko realizacijo. Glede na to, da so bile do leta
2006 razpisane le dejansko dodeljene pravice porabe, bi to posledično pomenilo izgubo
določenega dela EU sredstev. Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2006 in 2007 (Url.l.
št. 126/2006) na tej osnovi v 23. členu določa, da je moţno v breme proračuna
prevzeti za 20 % več sredstev od razpoloţljivih proračunskih sredstev. Ugotovljeno je
namreč, da se deleţ razpisanih in dodeljenih sredstev dejansko v celoti ne realizira.
Prevzamejo se obveznosti, vendar do same realizacije ne prihaja in tako sredstva na
teh proračunskih postavkah ostajajo neizkoriščena, hkrati pa se določena ţe izplačana
sredstva ne morejo zahtevati s strani Evropske komisije, saj v skladu s pravili niso
upravičena in namenska sredstva ostajajo neizkoriščena (Černetič, 2006).
Na tej osnovi je bila narejena podrobna ocena potrebnega obsega sredstev, ki jih je
bilo še potrebno dodeliti, če Slovenija ţeli doseči polno črpanje dodeljenih pravic
porabe. Pri tem je bilo potrebno upoštevati naslednje faktorje (SVRL, 2009a):
(i)
del nedodeljenih sredstev na osnovi instrumentov v teku
predstavljajo dodatne pravice porabe, ki se naknadno razpišejo,
(ii)
del ţe dodeljenih pravic porabe v izvedbenih strukturah ukrepov še
ni bil razpisan in ga je bilo potrebno nemudoma aktivirati;
(iii)
med razpisanimi, a še nepredobremenjenimi sredstvi je bilo
potrebno oceniti tveganja za sklenitev pogodb;
(iv)
tveganje nečrpanja je bilo potrebno oceniti tudi za ţe podpisane
pogodbe.

3.1 STANJE NA PODROČJU ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV
Rezultati kaţejo, da je bilo dosedanje delo na področju izvajanja strukturnih skladov
uspešno. V zahtevnem obdobju izvajanja, ki ga zaznamuje skupni cilj drţav članic, to je
čim hitrejši razvoj, se je Slovenija dobro znašla in v letu 2008 na vseh skladih v okviru
EPD 2004-2006 tudi izpolnila pravilo »n+26«.
Kljub uspešnemu črpanju sredstev v preteklih letih, pa je bilo potrebno sprejeti še
dodatne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev kot so krajši in hitrejši postopki pri
spreminjanju izvedbenih struktur ukrepov, dodelitev povečanih pravic porabe na
področja, kjer so bili projekti pripravljeni in sposobni hitre in učinkovite izvedbe,
Pravilo n+2 pomeni, da mora institucija (NPP), ki mu je dodeljen denar za določeno leto letega pravočasno izplačati upravičencem, ter posredovati zahtevek za povračilo (ZZP) na plačilni
organ v roku, ki bo dopuščal, da bo plačilni organ posredoval zahtevke za plačilo (ZP) na EK do
konca n+2 obdobja
6
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učinkovito spremljanje izvajanja in obveščanja javnosti, kakor tudi stalno investiranje v
administrativno usposobljenost za črpanje sredstev. S prenosom funkcij Posredniškega
telesa za ESRR in ESS na Organ upravljanja, je bila odpravljena raven koordinacije, kar
je v letu 2008 bistveno prispevalo k odzivnosti, učinkovitosti in transparentnosti
sistema in se je izkazalo kot pozitiven ukrep pri izvajanju.
Z veliko gotovostjo lahko zagotovimo, da je evropski denar pravilno porabljen. Do
sedaj so bile namreč opravljene številne revizije na vseh skladih, tudi naknadne revizije
za preverjanje učinkovitega izpolnjevanja priporočil, oblikovanih na podlagi revizij
sistema na začetku programskega obdobja in nadaljnje revizije za preverjanje izdatkov
po posameznih projektih. Na področju ESRR in kohezijskega sklada je Slovenija s strani
Evropske komisije dobila mnenje brez pridrţka glede delovanja sistemov upravljanja in
nadzora. Zaradi tega je Evropska komisija 12. februarja 2008 v Bruslju s Slovenijo
podpisala t.i. pogodbo zaupanja o sodelovanju pri revizijah in kontrolah. S tem je
Evropska komisija Sloveniji posredovala spodbudno sporočilo, da oblike pomoči ESRR
in kohezijskega sklada v RS vključujejo nizko raven tveganja ter da so organi, ki so
vključeni v izvajanje kohezijske politike v RS, doslej korektno in uspešno opravljali
svoje naloge na področju kohezijske politike. Navedeno pomeni tudi vzpodbudo za
nadaljnje izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013 in še
dodatno zavezo za izpopolnitev sistema upravljanja in nadzora še za ESS (SVRL,
2009a).
Po trditvah (MMC RTV SLO, 2008) bivšega ministra Ţagarja Slovenija sodi med
najuspešnejše drţave Evropske unije z vidika črpanja evropskih sredstev v preteklem
programskem obdobju. Slovenija je v obdobju od leta 2004 do leta 2006 iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj načrpala 95 odstotkov sredstev. Preostalih pet odstotkov naj
bi dobili povrnjenih do konca marca 2010, ko bodo dokončani vsi postopki.
Pri črpanju iz Evropskega socialnega sklada je bilo nekoliko slabše, saj je Sloveniji
uspelo načrpati okoli 70 odstotkov denarja do 30.6.2008 (SVRL, 2008e). Pričakovalo se
je, da bo do konca leta 2008 načrpanega denarja za 95 odstotkov, kar se je tudi
dejansko realiziralo (SVRL, 2009a).
Iz kohezijskega sklada je bilo do marca 2009 načrpanih 50,5% plačil glede na
dodeljene pravice porabe, vključujoč predplačila za preteklo programsko obdobje. Do
julija 2008 je bilo porabljenih 48% evropskih sredstev, od tega 42% na okoljskem
področju in 55% na prometnem področju (SVRL, 2009a).
Iz evropskega sklada za regionalni razvoj je bilo največ sredstev namenjenih gradnji
gospodarske infrastrukture in javnih storitev, precej sredstev pa je bilo namenjenih tudi
za spodbujanje razvoja turističnih destinacij ter razvoja inovacijskega okolja. Iz
evropskega socialnega sklada je bilo največ sredstev namenjenih ukrepom za razvoj in
krepitev aktivnih politik trga dela ter pospeševanje socialnega vključevanja.
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3.2 PRIMERJAVA ČRPANJA SREDSTEV STRUTKURNIH SKLADOV V
DRŢAVAH EU
Slovenija je v obdobju 2004-2006 neto prejemnica sredstev iz evropskega proračuna in
po črpanju v tem trenutku med najuspešnejšimi novimi drţavami članicami EU. Po
podatkih Evropske komisije je Slovenija med EU-27 celo na tretjem mestu - takoj za
Irsko in Švedsko - pri črpanju sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je
glede na finančni obseg največji med skladi. Nekoliko slabše črpanje pri Evropskem
socialnem skladu in na področju kmetijstva in ribištva (Evropska komisija, 2008a).
V letu 2007 so se zahtevki za povračila in s tem tudi plačila drţavam članicam počasi
progresivno dvigovala, v povprečju je bilo v letu 2007 30% plačil članicam iz proračuna
EU od vseh sredstev namenjenih strukturni politiki (Evropska komisija, 2008b).
Med novimi drţavami članicami so do 30.6.2008 dosegle najboljši rezultat Malta,
Estonija, in takoj za njo Slovenija. Slovenija je bila konec leta 2007 na četrtem mestu.
V letu 2008 je rezultat popravila in prehitela Madţarsko, ki je bila do konca leta 2007
na prvem mestu med novimi drţavami članicami. V povprečju so nove članice počrpale
do konca junija 2008 66 % vseh sredstev. Med starimi drţavami članicami so sredstva
najbolje črpale Irska, Nemčija in Avstrija. V povprečju pa so drţave članice t.i. EU 15
počrpale 83% vseh sredstev (Evropska komisija, 2008b).
Če pogledamo vse drţave članice skupaj so drţave članice počrpale 71% vseh
sredstev. Slovenija je po črpanju sredstev z Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada
šele na 17. mestu. Stanje je bilo v letu 2006 veliko slabše, saj je od leta 2004 in do
konca leta 2006 prejela s strani EK le 51,4% vseh sredstev. V letu 2007 je prejela
dodatnih 20,5%. To dejansko pomeni, da je Slovenija v letu 2007 in začetku leta 2008
izvedla veliko ukrepov, da se je absorbcijska sposobnost povečala (Evropska komisija,
2008b).
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Tabela 3: Stanje plačil v % s strani EK drţavam članicam za Strukturne sklade in
Kohezijski sklad, na dan 30. 6. 2008

Države članice
- EU 27
Irska
Avstrija
Nemčija
Švedska
Finska
Francija
Portugalska
Velika Britanija
Belgija
Španija
Malta
Italija
Danska
Grčija
Luxemburg
Estonija
Slovenija
Madžarska
Litva
Slovaška
Latvija
Poljska
Češka
Ciper
Nizozemska
EU 27

Plačila v
obdobju do Še potrebno
30.6.2008
počrpati
92
8
92
8
91
9
89
11
88
12
86
14
85
15
85
15
85
15
85
15
82
18
81
19
79
21
78
22
71
29
69
31
68
32
67
33
66
34
66
34
64
36
63
37
63
37
60
40
59
41
71
29

Vir: Eurepean Commission, Analysis of the budgetary implementation of the Structural and
Cohesion Funds in 2007, 2008
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Graf 2: Stanje plačil s strani EK drţavam članicam za Strukturne sklade in Kohezijski
sklad na dan 30.6.2008

Plačila iz evropske blagajne za strukturne sklade in Kohezijski
sklad v programskem obdobju 2000-2006
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Države članice
Vir: Eurepean Commission, Grybauskaite, 2008c

Sistem dodeljevanja evropskih sredstev je v Sloveniji razmeroma zapleten in zahteven.
Da je sistem kompleksen, pove veliko ţe podatek, da pravilnost postopka npr. javnega
razpisa in dodeljevanja evropskih sredstev, ki ga vodi ena oseba, v nadaljevanju
kontrolira 4 do 5 oseb (Bošnik, 2006, str. 10). Na podlagi izkušenj iz obdobja 20042006 je prišlo do nekaterih organizacijskih sprememb, pri čemer je Sluţba vlade za
lokalno samoupravo in regionalno politiko postala eden pomembnejših organov znotraj
vlade, saj opravlja naloge upravljanja evropskih strukturnih skladov in kohezijskega
sklada (SVRL, 2008e).
Dejstvo je, da si je slovenska javna uprava nekaj izkušenj o postopkih črpanja
evropskih sredstev pridobila s predpristopnimi programi (npr. Phare), vendar pa se je
samo črpanje sredstev kohezijske politike izkazalo kot precej zahtevno. Kadrov, ki bi
imeli ustrezne izkušnje, ni dovolj, navzlic izkušnjam iz obdobja 2004-2006, ki so jih
uprava ter podjetja in drugi pridobili, ko so se navajali na nov sistem. Zaposleni v
drţavni upravi, ki delajo na dodeljevanju evropskih sredstev, morajo (Mladina, 2008,
str. 5):
pravilno izpeljati postopke in
izbrati dobre projekte.
Ob kakršnikoli (morebiti) odkriti nepravilnosti je treba sredstva, ki so bila nakazana
upravičencu (podjetju, posamezniku, kmetu ipd.) in jih je ta nenamensko porabil ali se
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izkaţe, da jih je neupravičeno pridobil, vrniti. Izplačila upravičencem se vedno izvedejo
iz drţavnega proračuna, nato pa se vsa dokumentacija pošlje v pregled Evropski
komisiji in če ta ugotovi, da nekateri zneski niso upravičeni v celotni višini, se zgodi, da
je nakazilo (oz. refundacija) v slovenski proračun manjše, kot je bilo plačilo iz
proračuna. Torej o dejanskem črpanju evropskih sredstev lahko govorimo šele takrat,
ko so zahtevki za povračilo posredovani v Bruselj, Evropska komisija pa jih potrdi in
sredstva nakaţe v slovenski proračun.
Slovenija se je kot veliko ostalih drţav članic srečevala z veliki teţavami na področju
administrativne usposobljenosti zaposlenih v drţavni upravi, ki delajo na dodeljevanju
evropskih sredstev. Administriranja je res zelo veliko, kar vključuje tudi pregledovanje
fasciklov dokumentacije, računov, potrdil o plačilu itd., kar je delo, za katerega človek
ne potrebuje ravno univerzitetne stopnje izobrazbe, še manj magisterija ali doktorata
znanosti. Zaradi navedenih dejstev, zaradi zapletenosti sistema dodeljevanja evropskih
sredstev in zaradi ne najboljših plač v drţavni upravi, je fluktuacija kadrov, ki delajo v
postopkih dodeljevanja evropskih sredstev, precejšnja.
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4 ZAKLJUČEVANJE POMOČI STRUKTURNIH SKLADOV 20002006
Smernice o zaključku pomoči (2000-2006) iz strukturnih skladov določa, da »Zaključek
pomoči zajema finančno poravnavo odprtih obveznosti Skupnosti s plačilom obveznosti
imenovanemu organu ali izdajo bremepisa in razveljavitvijo kakršnega koli končnega
plačila, kakor tudi obdobje, do katerega vse pravice in obveznosti drţav članic glede
pomoči ali ukrepov ugasnejo. Končna poravnava ne posega v pravico Komisije do
sprejetja finančnih popravkov« (SVRL, 2008d).
Drţave članice so imele do 31. decembra 2006 čas, da predloţijo zahtevek za
spremembo načrta financiranja operativnih programov. Naknadno to ni moţno. Drţava
članica lahko razglasi upravičene izdatke nad tistim, kar je opredeljeno v končni verziji
finančnega načrta, ki se nahaja kot priloga k operativnemu programu, če na primer,
pride do povečanja nacionalnega sofinanciranja za program. Drţave članice lahko
zdruţujejo spremembe finančnih načrtov programskih dopolnil. Kljub vsemu pa morajo
drţave članice upoštevati datum upravičenosti, ko pride do sprememb programskih
dopolnil. Zadnji datum spremembe programskega dopolnila je končni datum
upravičenosti programa kot opredeljeno v odločbi, ki jo potrdi program.
Povsem običajno je, da se izdatki do roka upravičenosti do neke mere razlikujejo od
zadnje verzije finančne tabele, ki je priloga programskega dopolnila. Ta razlika
utemeljuje fleksibilnost na ravni razvojne prioritete in povračila med ukrepi. Končna
povračila med ukrepi znotraj končnega zahtevka za izplačilo so del fleksibilnosti ob
zaključevanju in zato spremembe programskega dopolnila niso potrebne, saj tudi niso
moţne po končnem datumu upravičenosti izdatkov. V primeru, da program vključuje
aktivnosti, ki imajo različne končne roke upravičenosti, kot na primer nepovratna
sredstva in drţavna pomoč, bo slednji oziroma zadnji teh datumov zadnji rok za
spremembe programskega dopolnila. To za programe z drţavno pomočjo pomeni, da je
moţno spremembe finančne tabele programskega dopolnila izpeljati do vključno 30.
aprila 2009. V zvezi z drţavno pomočjo in pomočjo potrjeno s strani organov, ki jih
določijo drţave članice, mora biti končni datum upravičenosti izdatkov tako za
končnega upravičenca kot za končnega prejemnika 30. april 2009 (SVRL, 2008d).
Prenos med ukrepi znotraj istega sklada in dodajanje novih ukrepov je moţno do
končnega datuma upravičenosti pod pogojem, da finančnega načrta, ki se nahaja kot
priloga k odločbi Komisije, ni treba spremeniti.
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Kjer program vključuje aktivnosti, ki imajo različne končne datume upravičenosti
stroškov, bo slednji oziroma zadnji datum začetna točka za izračun petnajstmesečnega
obdobja za oddajo zaključnih dokumentov (vključno s potrjeno izjavo končnega
izdatka) za tisti sklad. To pravilo se uporablja zgolj za izračun oddaje zaključne
dokumentacije. Nima učinka na končni datum upravičenosti izdatkov v programu, saj
bo le-to ostalo 30. april 2009 za drţavno pomoč in pomoč, dodeljeno s strani organov,
ki jih določi drţava, in 31. december 2008 za ostale izdatke (SVRL, 2008d).
Zaključevanje projektov EPD se na MDDSZ izvaja na podlagi Navodil za zaključevanje
projektov/programov in hranjenje dokumentacije (v nadaljevanju: Navodila), ki jih je
izdala Sluţba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
ter na podlagi pravnih aktov, navedenih v Navodilih (2008d).
V ta namen se je pripravil na MDDSZ postopkovnik, da se zagotovi pravilnost
postopkov pri izvajanju aktivnosti zaključevanja projektov na MDDSZ in uskladi
delovanja skrbnikov na MDDSZ ter skrbnikov pri upravičencu (ZRSZ), ki so prav tako
vključeni v postopek zaključevanja projektov EPD. Postopkovnik hkrati ureja enoten
način zaključevanja projektov na MDDSZ ter določa sluţbe in sektorje, ki so pristojni za
zagotavljanje posameznih podatkov, rokov za pripravo zaključnega poročila in
hranjenje dokumentacije in določa istovrstne vire podatkov, ki se jih uporablja v
dokumentu Zaključno poročilo za projekt EPD na MDDSZ. Zaključno poročilo za
projekt EPD, je bilo odobreno s strani OU in predstavlja vse potrebne dokumente za
zaključek projekta EPD, kot jih predvidevajo Navodila. V njem so navedene
osebe/sluţbe/sektorji/institucije, pristojne za zagotavljanje posameznih podatkov v
Zaključnem poročilu za projekt EPD.
V sistemu zaključevanje projektov sodeluje več različnih sluţb in institucij. Sluţba za
ESS na MDDSZ je predvsem odgovorna za koordinacijo postopkov zaključevanja na
MDDSZ ter jih usklajuje z OU in upravičencem ZRSZ ter po potrebi z drugimi organi,
udeleţenimi pri zaključevanju projektov. Njihove naloge pa so predvsem vodenje
evidenc o stanju projektov v postopku zaključevanja.
Eden od glavnih akterjev pri zaključevanju projektov je tudi skrbnik pogodbe na
MDDSZ, ki poskrbi za postopke zaključevanja za posamezen projekt, predvsem poskrbi
za sodelovanje s skrbnikom na ZRSZ in zagotovitev vseh potrebnih podatkov za
zaključevanje. Pri zaključevanju sodeluje tudi Sluţba za finance na MDDSZ, ki preveri
oz. priskrbi finančne podatke, ki jih skrbnik pogodbe potrebuje za zaključno poročilo za
posamezen projekt EPD. Njihova poglavitna naloga je, da posreduje zadnje zahtevke
za povračilo (ZzP) na plačilni organ (PO). Sluţba za kontrolo in nadzor na MDDSZ
pripravi poročilo o izvedenih kontrolah za posamezen projekt EPD in podpiše ugotovitev
o zaključku projekta, ki je del zaključnega poročila za projekt EPD. Po potrebi, se vse
vključene sluţbe in sektorji sproti dogovarjajo o načinu reševanja posameznih
problemov pri zaključevanju projektov.
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V samem postopku zaključevanja sodelujejo različne institucije in tudi različne sluţbe
znotraj teh institucij.
Skrbnik pogodbe v sodelovanju z vsemi vključenimi v proces zaključevanja mora torej
pripraviti Zaključno poročilo za projekt EPD. Osebe/sluţbe/sektorji, pristojni za
zagotavljanje posameznih podatkov so navedeni v Zaključnem poročilu za projekt EPD.
Pridobiti je potrebno izjave končnega upravičenca (ZRSZ), preveriti ali se bodo za
posamezen projekt izvajale dodatne kontrole na kraju samem. V kolikor se bodo, mora
podatke teh kontrol upoštevati pri pripravi Zaključnega poročila za projekt EPD.
Najkasneje 3 mesece po oddaji zadnjega ZzP-ja na PO mora posredovati izpolnjeno
poročilo za projekt EPD v pregled Sluţbi za kontrolo in nadzor, ki je na MDDSZ
odgovorna za izvajanje kontrol po 4. členu Uredbe 438/2001. Ta s svojim podpisom na
Ugotovitvi o zaključku projekta7 potrdi, da je projekt v celoti zaključen. V kolikor
skrbnik pogodbe na MDDSZ ugotovi, da zaradi utemeljenih razlogov ne bo mogel
zagotoviti izpolnjevanje Zaključnega poročila za EPD v predvidenem trimesečnem roku,
o tem obvesti Sluţbo za ESS in OU ter se dogovori za podaljšanje roka. Hkrati je
potrebno urediti mapo za zaključek projekta, kjer so zbrani vsi potrebni dokumenti.
Mapa za zaključek projekta mora vsebovati vse osnovne informacije o projektu.
Potrebno je navesti vrsto arhivskega gradiva, navezavo na ukrep/instrument, podatke
o odgovorni osebi in o pogodbeniku na nivoju projekta, št. projekta kot npr. številko
kode EPD-ISARR, številko NRP, številko sklepa Programskega Sveta, navzkriţno
navezava na ostalo arhivsko gradivo za istega prejemnika ali projekt, datum odprtja
arhiva (SVRL, Navodila za zaključevanje projektov/programov in hranjenje
dokumentacije, 2008).
Pri zaključevanju projektov EPD na MDDSZ mora skrbnik pogodbe ob zaključku
projekta zagotoviti, da mapa vsebuje najmanj:
- Obrazce za prijavo za sofinanciranje projekta, pogodbo o sofinanciranju
operacije ter vse morebitne anekse k pogodbi,
- Seznam vseh zahtevkov za izplačilo,
- Zaključno poročilo za projekt EPD, ki nujno vsebuje kontrolni list
- Izpis obrazcev iz informacijskega sistema ISARR (Matični podatki o projektu ter
Poročanje o izvajanju projekta),
- Vizualna dokumentacija na področju informiranja (članki, brošure, poročila
seminarjev, informacije na spletu ipd).
Dokumentacijo se v pisarniških prostorih hrani do dve leti, kasneje pa se jo hrani v
arhivu. Sluţba za ESS vodi evidenco kje se nahaja dokumentacija za vsak ţe zaključen
projekt posebej.
7

Ugotovitev o zaključku projekta je del Zaključnega poročila za projekt EPD
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5 FINANČNA PERSPEKTIVA 2007-2013

Sedemletna obdobja, pri katerih je doseţeno soglasje glede širših prednostnih področij
za celotno obdobje, omogočajo EU ustrezno načrtovati porabo denarja. Celoten znesek
za celotno obdobje in letni proračun v tem obdobju potrdita Svet EU in Evropski
parlament. Dogovor Komisije, Sveta in Parlamenta o aktualni finančni perspektivi
obsega 864,4 milijarde evrov sredstev za obdobje 2007-2013. Celotni obseg sredstev je
razdeljen v več političnih prioritet oziroma t.i. naslovov (European Institute of Public
Administration, 2008).
Tabela 4: Obseg sredstev v obdobju 2007-2013

EU – Odobritve za prevzem obveznosti
(v miljonih EUR)

2007-2013

Naslov 1 - Konkurenčnost in kohezija
za rast in zaposlovanje

382.139

1A - Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

74.098

1B - Kohezija za rast in zaposlovanje

308.041

Naslov 2 - Ohranjanje in varovanje
naravnih virov

371.344

Od česar trţni ukrepi in neposredna plačila

293.105

Naslov 3 - Drţavljanstvo, svoboda,
varnost in pravica

10.770

3A - Svoboda, varnost in pravica

6.630

3B - Druge notranje politike

4.140

Naslov 4 - EU kot globalni partner

49.463

Naslov 5 – Administracija

49.800

Kompenzacije

800

SKUPAJ – EU

864.316

Vir: Vladni portal, www.europa.gov.si, 2008

Sistem izvajanja strukturnih skladov in kohezijskega sklada v Sloveniji je ţe od vsega
začetka bolj ali manj centraliziran. Na podlagi izkušenj, pridobljenih med izvajanjem
predpristopnih instrumentov, se je Slovenija v programskem obdobju 2004-2006
odločila ohraniti centralizirano institucionalno ureditev upravljanja in nadzora
kohezijske politike, in sicer en organ upravljanja (SVLR), en plačilni organ (Ministrstvo
za finance) in neodvisen finančni nadzorni organ (Ministrstvo za finance, Urad za
nadzor proračuna), medtem ko so za izvajanje instrumentov odgovorna posamezna
ministrstva.
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Z odpravo ravni koordinacije, ki jo je izvedla Slovenija v letu 2006, ko je prenesla
funkcijo posredniških teles za ESRR in ESS na organ upravljanja (funkcije Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot posredniškega telesa so ostale enake) je bila
odpravljena ena stopnica v hierarhiji odločanja in izvajanja. Na ta način je bila
vzpostavljena neposredna povezava med organom upravljanja in ministrstvi, kar
prispeva k učinkovitejšemu in hitrejšemu delu ter zagotavlja aktivnejše upravljanje
strukturnih skladov na ravni posameznih instrumentov.
V novi finančni perspektivi 2007-2013 so v upravljanje, nadzor in izvajanje kohezijske
politike vključene institucije, prikazane v spodnji shemi. Vloge, pristojnosti,
odgovornosti in naloge navedenih institucij so podrobneje opredeljene v Uredbi o
izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v
programskem obdobju 2007-2013. Uredba določa tudi način izbora in potrjevanja
instrumentov oz. operacij ter izvrševanje operacij, t.j. finančni tok od izplačila iz
proračuna RS do povračila iz proračuna EU v proračun RS. Finančno upravljanje
namreč temelji na predhodnem zalaganju domačih sredstev.
Slika 4: Organigram vključenih v izvajanje

Vir: SVRL, Strukturni skladi, www.euskladi.si, 2008

Z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 se podrobneje določajo
pristojnosti, odgovornosti in naloge organa upravljanja, organa za potrjevanje,
revizijskega organa, posredniških teles, upravičencev in drugih drţavnih organov v
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postopkih načrtovanja in porabe sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 in urejajo njihova medsebojna razmerja.
Načrtovanje in poraba sredstev evropske kohezijske politike, ki jih ureja uredba, poteka
na področjih treh operativnih programov, in sicer (Uredba o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007-2013, 1. člen) :
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013;
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013;
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007-2013.
S sprejetjem uredbe je bil formalno pravno omogočen pričetek izvajanja novega
obdobja kohezijske politike.
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6 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD
Evropski socialni sklad je eden od štirih Strukturnih skladov, ki so osnovni finančni
instrumenti strukturne in regionalne politike EU. Ta politika je namenjena
premagovanju razvojnih razlik med regijami in doseganju uravnoteţenega regionalnega
razvoja. V tem okviru Evropski socialni sklad podpira pospeševanje zaposlovanja,
vseţivljenjskega učenja, podjetniškega duha, prilagodljivosti zaposlenih in podjetij,
enakih moţnosti in laţjega dostopa prikrajšanih skupin do trga dela v drţavah članicah
EU. V sodelovanju z drţavami članicami išče odgovore na različne izzive trga dela, s
katerimi se sooča Evropa (Harob, 2000, str. 98-100).
Po besedi »socialni« v nazivu sklada bi na prvi pogled morda sklepali, da je Evropski
socialni sklad osredotočen na zagotavljanje socialnih pomoči. Vendar ni tako. Evropski
socialni sklad je usmerjen v spodbujanje zaposlenosti z uveljavljanjem zaposljivosti,
podjetniškega duha in enakih moţnosti ter z vlaganjem v človeške vire.
Med Strukturnimi skladi ima Evropski socialni sklad najdaljšo tradicijo, saj je bil
ustanovljen na podlagi Rimske pogodbe leta 1957 z namenom izboljšanja zaposlitvenih
moţnosti s pospeševanjem zaposlovanja in povečevanjem prostorske in poklicne
mobilnosti zaposlenih. Zaradi pomembne povezanosti razvoja človeških virov s
socialno-ekonomskim razvojem v drţavah članicah so med Strukturnimi skladi postala
sredstva Evropskega socialnega sklada najmočnejši finančni vir za ukrepanje. Z
Amsterdamsko pogodbo, ki je začela veljati leta 1999, je bilo zaposlovanje postavljeno
v središče pozornosti, postalo je prednostna naloga in skupna skrb EU (Harob, 2000,
str. 98-100).
Sredstva ESS so odobrena predvsem za pomoč osebam oziroma posameznikom. Da bi
povečali uspešnost te pomoči, pa je pomoč ESS lahko namenjena tudi strukturam in
sistemom. Sredstva ESS, ki se odobrijo kot dodatna sredstva k ţe odobrenim
sredstvom v nacionalnih programih, so usmerjena v zmanjševanje socialno-ekonomskih
razlik med regijami in posamezniki. Financiranje s sredstvi ESS spodbuja tudi lokalne
rešitve za lokalne probleme (Aljančič, 2004, str. 30 – 35).
Prednostna področja, ki jih je v programskem obdobju 2000-2006 sofinanciral Evropski
socialni sklad z namenom podpirati in dopolnjevati dejavnosti drţav članic so
opredeljena v Enotnem programskem dokumentu za obdobje 2004-2006. Enako
funkcijo imajo za obdobje 2007-2013 t.i. Operativni programi, ki opredeljujejo
poglavitne cilje in področja, v katera bo Slovenija usmerila razpoloţljiva sredstva ESS in
sredstva lastnega sofinanciranja (Wostner, 2005a, str. 43 - 44).
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V Evropi se več kot 200 milijonov delavcev sooča z novimi izzivi – zahtevami po novih
znanjih in spretnostih, povečano uporabo informacijske tehnologije v delovnih procesih,
globalizacijo, s teţavami mladih pri iskanju prve zaposlitve, staranjem evropskega
prebivalstva ipd. ESS predstavlja glavni element Strategije EU za rast in delovna mesta,
ki je usmerjena k izboljševanju kakovosti ţivljenja drţavljanov EU, tako da jim nudi
boljše znanje skozi izobraţevanja in usposabljanja ter posledično tudi boljše moţnosti
za zaposlitev. Drţavam članicam pomaga, da evropsko delovno silo in drţave članice
bolje pripravi za nove, globalne izzive. Pri tem ESS posebno pozornost namenja
invalidnim osebam, migrantom, manjšinam in drugim marginalnim skupinam, ki se
teţje vključujejo na trg dela (European Commision, 2008f, str. 4 - 7). V programskem
obdobju 2007-2013 bo iz omenjenega sklada drţavam članicam EU in regijam za
doseganje omenjenih ciljev razdeljeno pribliţno 75 milijard evrov (Wostner, 2005b, str.
43 - 44).
Med letoma 2000 in 2006 je bila politika Evropskega socialnega sklada tesno povezana
z Evropsko strategijo zaposlovanja, ki podpira glavne cilje širše Lizbonske strategije EU
iz leta 2000 (Potočnik et al., 2004, 848):
doseganje polne zaposlenosti,
povečanje kakovosti in produktivnosti dela ter
pospeševanje socialne povezanosti in vključenosti.
Leta 2000 si je EU zadala nov strateški cilj do leta 2010 – postati najbolj konkurenčno
in dinamično gospodarstvo na svetu, ki temelji na znanju in je sposobno trajne
gospodarske rasti, z ustvarjanjem več in boljših delovnih mest in večjo socialno
povezanostjo (Potočnik, Janez et al., 2004, 848).
Evropski socialni sklad je postal najpomembnejši finančni instrument za izvajanje
Evropske strategije zaposlovanja. Pomoči iz tega sklada namreč prispevajo k izvajanju
nacionalnih akcijskih programov zaposlovanja, s katerimi se uresničuje Evropska
strategija zaposlovanja v sklopu širše Lizbonske strategije. Evropski socialni sklad je
tako vezni člen med politiko zaposlovanja na ravni EU in nacionalno politiko
zaposlovanja. Sredstva ESS pomenijo dodatna sredstva k ţe odobrenim sredstvom v
nacionalnih programih. Evropski socialni sklad podpira in dopolnjuje tiste aktivnosti
drţav članic, ki so usmerjene k pospeševanju zaposlovanja, razvoju človeških virov in
trga dela, zlasti v sklopu njihovih nacionalnih akcijskih programov zaposlovanja.
6.1 UDELEŢENCI
ESS se izvaja s pomočjo mreţe med seboj povezanih udeleţencev. Izrazi za udeleţence
prihajajo iz evropskih uredb, drţave članice pa te izraze prilagodijo glede na vključena
telesa.
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Organ upravljanja je telo, ki ga določi drţava članica in upravlja pomoč iz ESS. V
Sloveniji je to Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Organ
upravljanja poroča Evropski Komisiji in je njen uradni sogovornik (Uredba EU
1260/1999, 9. člen).
Plačilni organ je telo, ki ga določi drţava članica. Plačilni organ prejme plačila od
Komisije in pripravi zahtevek za plačilo (t.j. zahtevek do skupnosti). V Sloveniji je to
notranja organizacijska enota Ministrstva za finance.
Organ za finančni nadzor izvaja neodvisen nadzor, ki zajema 5% sklada. To je
obvezen nadzor in je določen z uredbami EU. V Sloveniji je to Urad za nadzor
proračuna (UNP) in je organ v sestavi Ministrstva za finance.
Posredniška telesa so javna ali zasebna telesa ali sluţbe, ki delujejo v skladu z
navodili organa upravljanja in zanj izvajajo naloge, povezane s končnimi upravičenci ali
podjetji, ki izvajajo operacije. Za ESS je to notranja organizacijska enota MDDSZ.
Končni upravičenec je organ, ki naroči izvajanje operacij. Zavod RS za zaposlovanje
je končni upravičenec za ukrepe 1, 2 in 4 v okviru 2. prednostne naloge, Ministrstvo za
šolstvo in šport pa je končni upravičenec za ukrep 3. Končni upravičenec je neposredno
udeleţen pri naročanju storitev in plačevanju izdatkov.
Končni prejemnik je prejemnik sredstev iz ESS. V Sloveniji je to javna ali zasebna
organizacija, ki izvede posamezno operacijo, npr. izobraţevalna organizacija, podjetje…
Ciljnim upravičencem je pomoč iz ESS v resnici namenjena, čeprav niso neposredno
plačani iz teh sredstev, so pa vključeni v dejavnost, ki je sofinancirana iz sredstev ESS.
EPD in PD vsebujeta tri glavne prednostne naloge. Med njimi je 2. prednostna naloga
v celoti namenjena znanju, razvoju človeških virov in zaposlovanju in se sofinancira iz
Evropskega socialnega sklada (ESS), enega od štirih Strukturnih skladov EU. Druga
prednostna naloga EPD, za katero je nosilno Ministrstvo za delo, druţino in socialne
zadeve, je sestavljena iz štirih temeljnih ukrepov oziroma sklopov:
Razvoj aktivnih politik trga dela
Pospeševanje socialne vključenosti
Vseţivljenjsko učenje
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

32

6.2

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE KOT KONČNI UPRAVIČENEC
SREDSTEV ESS

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) je
ustanovljen na podlagi 61. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti Uradni list Republike Slovenije, št. 107/06 (v nadaljnjem besedilu:
ZZZPB). ZRSZ ima status javnega zavoda s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi,
določenimi z Zakonom o zavodih, ZZZPB in s statutom.
Naloge in pooblastila Zavoda za opravljanje dejavnosti na področju zaposlovanja,
programov zaposlovanja, štipendiranja, izvajanja poklicne orientacije, zavarovanja za
primer brezposelnosti, posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom,
zaposlovanja in dela tujcev urejajo številni zakoni, pravilniki in drugi predpisi. Poleg
zakonov in predpisov, ki se neposredno nanašajo na področje zaposlovanja, pa Zavod
opravlja naloge na osnovi zakonov in predpisov, ki sicer urejajo druga sorodna
področja druţbenih dejavnosti. To so zlasti Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o
zaposlovanju in delu tujcev, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov, šolska zakonodaja (poklicno usmerjanje in svetovanje ter izobraţevanje),
predpisi o delovnih razmerjih (preseţni delavci, pripravništvo, pogodbe o delu,
inšpekcije itd.), socialnem varstvu (nadomestila porodnic, vpisovanje zavarovalne dobe
v delovno knjiţico, cenzusni izračuni, katastrski dohodki, valorizacije itd.). Poleg tega se
upošteva tudi zakonodaja EU. Naloge Zavoda se opredeljujejo s Poslovnim načrtom
Zavoda, ki ga sprejema Svet Zavoda, medtem ko je temeljna listina Statut Zavoda.
Financiranje dejavnosti, ki jo izvaja Zavod, opredeljuje 60. člen ZZZPB. Viri financiranja
za denarna nadomestila, denarno pomoč in druge transfere brezposelnim se
zagotavljajo delno iz naslova prispevkov delojemalcev in delodajalcev od izplačanih
plač, delno pa iz drugih virov drţavnega proračuna. Sredstva za financiranje ukrepov,
aktivnosti in podaktivnosti, ki jih izvaja Zavod, so opredeljena na podlagi pogodbenih
razmerij z Ministrstvom za delo, druţino in socialne zadeve.
ZRSZ je bil v programskem obdobju 2004 – 2006 v vlogi upravičenca sredstev. V bistvu
ZRSZ izvaja povsem enake naloge kot jih je ţe pred koriščenjem sredstev ESS. Novost
je bila v uvajanje novih postopkov, kot so preverjanje opravljene storitve, potrjevanje
izdatkov in novo razumevanje sistema spremljanja. Bistvene naloge ZRSZ pri koriščenju
sredstev ESS so (ZRSZ, 2008):
priprava in izvajanje celotnega postopka izvedbe projektov ali programov,
posredovanje informacij moţnim prijaviteljem in izvajalcem
programov,
podpisovanje pogodb z izvajalci programov in končnimi prejemniki
sredstev ter nadziranje njihovega izvajanja,
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izbor in napotitev brezposelnih oseb v programe, spremljanje
brezposelnih in zagotavljanje njihovih pravic,
kontrola prejetih zahtevkov za plačilo,
plačila izvajalcem programov in končnim prejemnikom sredstev,
priprava zahtevka za izplačilo na podlagi prejetih zahtevkov za plačilo,
posredovanje zahtevka za izplačilo, vključno z izračunanimi upravičenimi
stroški, višjim ravnem v izvedbeni strukturi,
poročanje o napredku izvajanja programov višjim ravnem v izvedbeni
strukturi,
zagotavljanje podatkov za spremljanje in poročanje v okviru ustreznih
informacijskih sistemov,
posredovanje ustreznih podatkov o nepravilnostih pri izvajanju programov in
ukrepih za odpravo nepravilnosti.
Zavod deluje organizacijsko oziroma funkcionalno na sedeţu Zavoda z vodstvom in
Centralno sluţbo, ter v Območnih sluţbah z Uradi za delo, ki so locirani v vseh
Upravnih enotah, s čimer je teritorialno pokrita celotna mreţa za njegovo dejavnost.
Uporabniki storitev ZRSZ so brezposelne osebe, delodajalci, štipendisti in prosilci za
študentska posojila, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni
orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji
ter javnost.
Centralna sluţba in vodstvo Zavoda razvija strokovne doktrine dela, predpisuje in
vrednoti vse pripomočke za delo Zavoda (organizacijske predpise in navodila, notranje
akte, priročnike, standarde in podobno), koordinira poslovne funkcije ter zagotavlja
njihovo neposredno ter enotno uporabo za celotno drţavo. V tem okviru opravlja tudi
analitično, informacijsko, pravno, kadrovsko, finančno, računovodsko, nadzorno,
organizacijsko, materialno in razvojno podporo za delovanje območnih sluţb in uradov
za delo oziroma posamezne dejavnosti neposredno izvaja na celotnem področju drţave
(ZRSZ, 2008).
Območne sluţbe z uradi za delo na svojem območju strokovno in organizacijsko vodijo
in izvajajo osnovne poslovne funkcije Zavoda: zaposlovanje (zaposlovanje brezposelnih
oseb, poslovanje z delodajalci, zaposlovanje tujcev, vezano na trg dela), poklicne
orientacije, programov zaposlovanja, izvajanja pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti, republiških štipendij. Poleg tega opravljajo dejavnost analitike,
mednarodnih projektov, odnosov z javnostmi, vezanih na lokalno oziroma regionalno
raven, ter nekaterih drugih dejavnosti, potrebnih za delovanje. Območna sluţba razvija
in sodeluje pri razvoju politike in programov zaposlovanja z drugimi partnerji na svojem
območju (delodajalci, sindikati, organi lokalnih skupnosti, strokovnimi institucijami,
izvajalci programov zaposlovanja in podobno) za skupno realizacijo ciljev (ZRSZ, 2008).
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Slika 5: Organizacijska shema ZRSZ

Vir: ZRSZ, www.ess.gov.si, 2008

6.3 IZVAJANJE AKTIVNOSTI V VLOGI UPRAVIČENCA SREDSTEV V
OBDOBJU EPD

V skladu z EPD in PD ima Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) vlogo tako
imenovanega končnega upravičenca za tri od štirih ukrepov 2. prednostne naloge
“Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje”. To pomeni, da je ZRSZ v obdobju
2004–2006 prevzel skrb za izvajanje aktivnosti v treh ukrepih, ki se sofinancirajo iz
Evropskega socialnega sklada.
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Tabela 5: Tabela aktivnosti, ki se sofinancirajo iz ESS
EPD in PD: obdobje 2004–2006
UKREPI
AKTIVNOSTI
2.1. Razvoj aktivnih 2.1.1.Usposabljanje, namenjeno
politik trga dela
povečanju usposobljenosti
brezposelnih oseb

PODAKTIVNOSTI
2.1.1.1. Programi institucionalnega
usposabljanja
2.1.1.2. Programi usposabljanja na
delovnem mestu
2.1.1.3. Promocija poklicev

2.1.2. Izobraţevanje brezposelnih

2.2. Pospeševanje
2.2.1. Pot do vključenosti
socialne vključenosti

2.2.2. Pomoč za zaposlovanje

2.1.2.1. Formalno izobraţevanje
2.1.2.2. Nacionalne poklicne
kvalifikacije
2.2.1.1. Pot do vključenosti
2.2.1.2. Delovna vključenost
invalidov
2.2.2.2. Pomoč pri zaposlovanju
dolgotrajno brezposelnih ţensk
2.2.2.3. Projekti netrţnih
zaposlitvenih programov
2.2.2.4. Usposabljanje na
delovnem mestu za invalide
2.2.2.5. Usposabljanje na
delovnem mestu v učnih
delavnicah in učnih podjetjih
2.2.2.6. Projekti zaposlitvenih
programov pri neprofitnih
delodajalcih
2.2.2.7. Pomoč pri zaposlovanju
dolgotrajno brezposelnih ţensk 2

2.4. Spodbujanje
podjetništva in
prilagodljivosti

2.4.1. Usposabljanje in
izobraţevanje zaposlenih, zlasti iz
sektorjev v prestrukturiranju
2.4.2. Usposabljanje zaposlenih v
perspektivnih sektorjih s hitro
stopnjo rasti
2.4.3. Usposabljanje in pomoč pri
ustanavljanju podjetij

2.4.1.1. Usposabljanje in
izobraţevanje zaposlenih, zlasti iz
sektorjev v prestrukturiranju
2.4.2.1. Usposabljanje zaposlenih v
perspektivnih sektorjih s hitro
stopnjo rasti
2.4.3.2. Sofinanciranje stroškov
spodbujanja podjetništva

2.4.4. Razvoj novih virov
zaposlovanja

2.4.4.1. Lokalni zaposlitveni
programi
2.4.4.2. Spodbujanje novega
zaposlovanja starejših
2.4.4.3. Spodbujanje novega
zaposlovanja starejših 2

Vir: ZRSZ, www.ess.gov.si , 2008

Kot je razvidno iz zgornjega prikaza, ukrep zajema eno ali več aktivnosti, s katerimi se
izvaja posamezna prednostna naloga EPD skozi več let. Za izvedbo ukrepa 2.3.,
namenjenega vseţivljenjskemu učenju, v okviru 2. prednostne naloge EPD je
odgovorno Ministrstvo za šolstvo in šport.
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6.4 POSTOPEK UPRAVLJANJA S SREDSTVI ESS
Postopek upravljanja je bistvo sistema porabe sredstev ESS. To je veriga postopkov, ki
jo v euroţargonu imenujemo revizijska sled (Uredba 438/2001, 7.člen). Vsi programi na
ZRSZ se izvajajo po določenih postopkih, vendar se jih ne imenuje revizijska sled. In jih
tudi ne izvajajo z istim namenom.
Revizijska sled je določena z uredbami in je nastala iz preprostih razlogov:
a) Evropska Komisija odgovarja Evropskemu Parlamentu za izvajanje EU
proračuna,
b) Komisija mora zagotoviti, da je bil denar pravilno porabljen,
c) ampak Komisija je daleč od drţav članic, zato se mora zanesti nanje,
d) torej Komisija zahteva od drţav članic, da vzpostavijo strogo verigo postopkov.
Namen revizijske sledi je uskladitev skupnih zneskov, potrjenih Komisiji, z evidencami
posameznih izdatkov in njihovimi spremljevalnimi listinami, ki se hranijo na različnih
upravnih ravneh in pri končnih upravičencih ter, če ti niso končni prejemniki sredstev,
pri organih ali podjetjih, ki izvajajo aktivnosti, ter preverjanje dodeljevanja in prenosov
razpoloţljivih sredstev Skupnosti in drţav članic. Z drugimi besedami, s pomočjo
revizijske sledi lahko ugotovimo, kako so bila porabljena sredstva iz ESS, in to do
zadnjega Eura. Temu se reče “sledljivost pomoči”. Celotna veriga mora biti pregledna,
postopke je treba strogo spoštovati. Vsi, ki delajo z ESS, morajo zagotavljati in
vzdrţevati to verigo postopkov (Uredba (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu in razveljavitvi Uredbe, 2006).
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Slika 6: Primer procesa

Primer procesa: od instrumenta do
izbire prejemnika
Nadzorni
odbor EPD

Organ
upravljanja

Programski svet

Izbirna merila potrdi
NO,
Posamezne programe/instrumente
pa PS

Program
Izvedbena struktura ukrepa

Izbor potrdi
programski svet

MDDSZ
Posredniško telo, NPP

Ocenjevalna komisija,
sestavljena
iz
MDDSZ, ZRSZ,
MZŠZ in drugih

Pogodba z ZRSZ

Razpis

Vlagatelji, končni prejemniki

Vir: ZRSZ, Interno gradivo, 2007

Revizijska sled je v nadaljevanju opisana glede na časovno zaporedje izvajanja. Vsaka
institucija se vključi v verigo v različnih fazah, nekatere faze pa se izvajajo izključno na
eni instituciji (SVRL, 2006):
1: Programiranje (SVLR, MDDSZ)
2: Izbor dejavnosti (ZRSZ)
3: Sklepanje pogodb s končnimi prejemniki (ZRSZ)
4: Spremljanje aktivnosti (ZRSZ)
5: Plačila (MDDSZ, ZRSZ)
6: Preverjanje pravilnosti zahtevkov (ZRSZ)
7: Nadzor (MDDSZ, UNP)
V Sloveniji je izvajanje
program/aktivnost.

revizijske

sledi

določeno

z

Navodilom

za

vsak

Programiranje je hrbtenica ESS. To je večstopenjski proces organiziranja, odločanja in
financiranja izvajanja ukrepov na večletni podlagi. Programiranje pomeni razporejanje
časa. Program (v našem primeru za celotno prednostno nalogo št. 2) se je pripravil za
obdobje 7 let oz. 3 let za nove drţave članice. Programiranje je tesno povezano z
denarjem. Celoten proračun je razdeljen na letne prejemke. Če se sredstev, dodeljenih
za leto N, ne porabi v dveh letih po prvem prevzemu obveznosti, pravica do porabe teh
sredstev propade (Uredbi 1260/1999, 31. člen). Programiranje je potrebno spremljati
po prednostnih nalogah in po ukrepih, zato je potrebno vzpostaviti sistem spremljanja.
Programiranje temelji na 4 načelih (Wostner, 2005b, str. 41 - 42):
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-

-

-

načelo koncentracije : da bi dosegli čim boljši učinek, je potrebno
sredstva strukturnih skladov nameniti omejenemu številu dejavnosti.
Ukrepi so sredstvo, ki omogoča učinkovito spoštovanje načela
koncentracije.
načelo sofinanciranja: ESS nikdar v celoti ne financira neke operacije
(moţne so izjeme, vendar prevladuje pravilo sofinanciranja, vsaj na
nivoju ukrepa). V Sloveniji je najvišji deleţ sofinanciranja 75% iz ESS in
25% iz nacionalnih sredstev, imenovanih lastna udeleţba. To razmerje
je potrebno spoštovati na nivoju ukrepa, vendar se drţava članica lahko
odloči, da ga bo spoštovala na vseh nivojih.
načelo partnerstva: EPD mora nastati v sodelovanju z vsemi vpletenimi
načelo dodatnosti: evropski skladi so dodaten vir sredstev in ne morejo
nadomestiti drţavnih sredstev. Komisija preveri, da drţava članica ne
uporablja skladov namesto nacionalnih sredstev.

6.5 INFORMACIJSKI IN PODATKOVNI TOKOVI ESS
Na podlagi posredovanih ocen potreb za posameznem program iz Programa Aktivne
politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) s strani ZRSZ, ki nastane kot posledica
izkušenj na terenu, na MDDSZ, se posreduje na Vlado RS. Po potrditvi programa APZ in
po podpisu pogodbe med ZRSZ in MDDSZ, se začne vsa zadeva odvijati veliko hitreje.
ZRSZ objavi javni razpis, na katerega se prijavijo izvajalci. ZRSZ razdeli sredstva na
nivo Območnih sluţb. Po izboru in sklepu komisije o izboru izvajalcev, se sklenejo
pogodbe med prejemniki sredstev in ZRSZ. Takrat ZRSZ posreduje posredniškemu
telesu napoved prevzetih obveznosti, da se sredstva rezervirajo v proračunu (ZRSZ,
Priročnik ESS, 2005).
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Slika 7: Informacijski in podatkovni tokovi ESS

vlada
RS

predlog Programa
APZ

potrjen Program
APZ

MF

Centralna
administracija

odobrene PO – FEP št.

napoved PO
MDDSZ
NPU

2.1, 2.2, 2.4
PT

predlog
Programa
APZ
PO obrazci

potrjen
Program APZ

potrjeni PO obrazci
FEP številka

ZRSZ CS

posredovanje ocene potreb
za posameznem program iz
Programa APZ

ZRSZ OS

KU

Javna
Institucija
PPU
Program APZ in
priročnik za izvajanje

ZRSZ OS

potrjene kvote

Legenda:
12 vključenih/višini sredstev
- Predlog1vsebina: način izvajanja/št.
- Odobrena sredstva/kvote

KU
KU politika zaposlovanja
APZ – aktivna
KU – končni upravičenec
NPU – neposredni proračunski uporabnik
MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
MF – Ministrstvo za finance
PPU – posredni proračunski uporabnik
PT – posredniško telo
Vir: ZRSZ, Priročnik ESS, 2005

6.6 FINANČNI IN PODATKOVNI TOKOVI ESS
Na podlagi posredovanih mesečnih poročil posredniškemu telesu o izvršenih plačilih
končnim prejemnikov za aktivnosti/podaktivnosti, ki so sofinancirane s sredstvi ESS in
izvršenih kontrolah, posredniško telo pripravi »Zahtevek za povračilo«, ki ga posreduje
plačilnemu organu. Plačilni organ opravi kontrole in posreduje zahtevek za povračilo v
Bruselj. Podrobnejši potek je predstavljen v sliki 8.
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Slika 8: Finančni in podatkovni tokovi ESS

EU komponenta

PA

Zahtevek za povračilo
MDDSZ
2.1, 2.2, 2.4

Centralna
administracija

PT

NPU Enota za
kontrolo
po 4. členu

ZRSZ CS

KU

ZRSZ OS
1

Javna
Institucija
PPU

ZRSZ OS
12

KU
KU
KP

KP

KP

KP

izvajalci usposabljanj, podjetja, osebe
Legenda:
- Finančni tok (nacionalna sredstva)
- Podatkovni tok oz podatki o računih (stroški)
- Podatki o plačanih računih - izdatkih
- Povračilo (EU komponenta)
KP – končni prejemnik
KU – končni upravičenec
NPU – neposredni proračunski uporabnik
PA – plačilni organ
PPU – posredni proračunski uporabnik
PT – posredniško telo

Vir: ZRSZ, Priročnik ESS, 2005

6.7 REVIZIJSKA SLED ČRPANJA SREDSTEV
ZRSZ se srečuje s tremi različnimi oblikami plačil (ZRSZ, Priročnik ESS, 2005):
- zahtevek za izplačilo oz. povračilo stroškov ali račun s strani prejemnika
sredstev
- zahtevek za plačilo
- zahtevek za povračilo
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ZAHTEVEK ZA FINANCIRANJE
Na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev ZRSZ prejme račune, zahtevke za
povračilo stroškov in ostala dokazila s strani pogodbenega partnerja, ki ima v pogodbi
natančno navedeno, kateri so upravičeni stroški do katerih je upravičen v okviru
aktivnosti, ki jo izvaja. ZRSZ na podlagi prejete dokumentacije izvede 100%
preverjanje po dokumentaciji in naredi ustrezne obračune.
ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO
Ker ZRSZ nima svojega lastnega vira oz. ne prejme vnaprej sredstva v okviru pogodbe
med ZRSZ in MDDSZ, mora pripravljati zahtevke za plačilo v katere vključi obračune in
tako pripravljen agregiran zahtevek za plačilo posreduje na MDDSZ. MDDSZ opravi
ustrezna preverjanja in nakaţe sredstva ZRSZ 75% iz proračunske postavke ESS in
25% iz proračunske postavke lastne udeleţbe. ZRSZ na podlagi priliva sredstev izvede
izplačilo svojim pogodbenim partnerjem, to je t.i. končnim prejemnikom sredstev.
Po izvedenem izplačilu mora ZRSZ narediti mesečno poročilo o izvedenih plačilih pri
končnih prejemnikih in ga skupaj s seznami vseh prejemnikov posreduje na MDDSZ.
Na MDDSZ Sluţba za kontrole in nadzor opravi preverjanje po 4. členu Uredbe
438/2001.
ZAHTEVEK ZA POVRAČILO
Sluţba za finance na MDDSZ na podlagi prejetih seznamov s strani ZRSZ in ugotovitev
Sluţbe za kontrole in nadzor pripravi zahtevek za povračilo ter ga posreduje na plačilni
organ, t.j. Ministrstvo za finance, ki izvede še kontrole po 9. členu Uredbe 438/2001.
Po opravljenih kontrolah plačilni organ zahtevek za povračilo certificira in ga posreduje
na Evropsko Komisijo, ki pa nato izvrši povračilo sredstev.
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Slika 9: Revizijska sled črpanja sredstev

Komisija
izdatki: 80
IS - MA: 80

Plačilni organ

kontrola po 9. členu; prenos/povračilo iz EURO-računa na PP

izdatki: 80

zahtevek za povračilo (ES), agregiran na nivoju aktivnosti; podporna
dokumentacija: izjava po 4.členu

MDDSZ posredniško telo

ESF modul: 80

zahtevek za plačilo iz ESS; potrdilo in izjava o izdatkih

izdatki: 80
Podatkovna
baza ZRSZ: 80

plačilo iz PP (ESS+LU) KU; odobritev preverjanj po 4.členu,
agregirano; prenos podatkov v IS-MA (nivo aktivnosti)
zahtevek za izplačilo (ESS + LU), agregiran; podporna dokumentacija

ZRSZ CS

agregacija (nivo aktivnosti – programov); prenos podatkov
v ESF modul

KU

100% preverjanje; vnos podatkov v
podatkovno bazo ZRSZ (operativni nivo)

izdatki: 80

zahtevek za plačilo (LU + ESS) / v skladu s
pogodbo; podporna dokumentacija: računi, liste
prisotnosti, potrdila o plačilu računov,…

ZRSZ OS (1 – 12)
KU
izdatki: 80
izdatki: 80
posamezni KP
posamezni KP
stroški 100

originalni računi

stroški 100

originalni računi

Vir: ZRSZ, Priročnik ESS, 2005
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Legenda:
Finančni tok
Podatkovni tok (stroški) in izdatki
CS – centralna služba
ESS=ESF – Evropski socialni sklad
IS – informacijski sistem
KP – končni prejemnik
KU – končni upravičenec
LU – lastna udeležba (nacionalna sredstva)
MA – organ upravljanja
MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve
OS – območna služba
PP – proračunska postavka

6.8 STANJE NA PREDNOSTNI NALOGI 2: ZNANJE, RAZVOJ ČLOVEŠKIH
VIROV IN ZAPOSLOVANJE

6.8.1

Dokumenti povezani z izvajanjem prednostne naloge 2

Strateški cilj Slovenije je doseči uravnoteţen ekonomski in socialni razvoj, kar zajema
tudi razvoj človeških virov, trga dela in politik zaposlovanja ter spodbujanja socialne
vključitve, ki posledično vpliva na rast zaposlenosti, padec brezposelnosti ter rast
socialne blaginje in kakovosti ţivljenja prebivalstva.
Program aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) prinaša široko paleto
pozitivnih učinkov. Zanje je bistvenega pomena pravilno odločanje o času posega na
trg dela in kar najboljši preplet posameznih programov (izbira iz nabora aktivnosti).
Program APZ kot del politike zaposlovanja mora dosegati sinergijske učinke z drugimi
sektorskimi politikami. S tem načinom posega na trg dela neposredno, pri čemer
odpravlja tiste kratkoročne in druge probleme glede zaposlovanja in trga dela, ki jih s
preostalimi sistemskimi rešitvami in ukrepi drugih politik ni mogoče učinkovito
odpravljati, pa tudi posredno. Program APZ opredeljuje ključne naloge na trgu dela in
strateške cilje, ki jih bo uresničeval z ukrepi in v njih opredeljenimi aktivnostmi ter
spremljal s postavljenimi kazalci. Vsebuje tudi posebni del, ki zajema izvedbeni načrt za
proračunsko obdobje 2007 in 2008. Program APZ vsebuje štiri ukrepe s posameznimi
aktivnostmi, ki predstavljajo osnovna področja za natančnejše instrumente oziroma
programe poseganja na trg dela v sodobnih druţbah (neposredni vpliv na učinkovito
delovanje trga dela ter usklajevanje ponudbe in povpraševanja). Ukrepi bodo
spodbujali inovativne in posebne prijeme in projekte, ki bodo urejali probleme in
spodbudili nosilce razvoja v lokalnem okolju (Program ukrepov APZ za obdobje 20072013, 2006).
ZZZPB (Uradni list RS, št. 107/06) v 50. členu določa, da program ukrepov aktivne
politike zaposlovanja (program APZ) sprejme Vlada Republike Slovenije, po
posvetovanju s socialnimi partnerji, za proračunsko ali plansko obdobje. Program APZ v
skladu z določbami ZZZPB prispeva k uresničevanju srednjeročnih smernic in strateških
dokumentov razvoja trga dela in zaposlovanja, sprejetih na ravni drţave in Evropske
unije. Vlada Republike Slovenije je do leta 2007 sprejemala program APZ za
posamezno koledarsko leto, to pa ne omogoča uravnovešenih izvajalskih načrtov in
financiranja. Zato se je pokazala potreba po stabilnejših in administrativno
učinkovitejših ukrepih, ki vsebujejo tudi uveljavljanje večje lastne prepoznavnosti med
delodajalci, brezposelnimi in širšo javnostjo. Vsebinsko zdruţevanje programov in
njihovo bolj uravnovešeno financiranje sta temeljna ukrepa reform za uspešnejšo
politiko zaposlovanja v Okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v
Sloveniji. Program APZ je zato pripravljen za daljše obdobje – zajema ukrepe za

44

obdobje 2007–2013 in izvedbeni načrt za leti 2007 in 2008. Tako se je hkrati uskladil z
obdobjem programskih dokumentov, ki so podlaga za izrabo sredstev Evropskega
socialnega sklada v sedanji finančni perspektivi 2007–2013. Povezava je nujna, saj
bodo za uspešno izvajanje posameznih ukrepov potrebni tudi znatni viri iz evropskih
strukturnih skladov. V letih 2007 in 2008 se je program APZ financiral ne samo iz
sredstev drţavnega proračuna, ampak tudi Evropskega socialnega sklada, in sicer glede
na finančno obdobje 2004–2006 in finančno perspektivo 2007–2013. Izvedbeni načrt
pripravi Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ)
in ga predloţi Vladi Republike Slovenije v potrditev za posamezno proračunsko
obdobje. MDDSZ lahko, v skladu s potrebami na trgu dela in razpoloţljivimi
proračunskimi sredstvi, predlaga vladi spremembo ali dopolnitev izvedbenega načrta
tudi med proračunskim obdobjem. Minister, pristojen za delo, v skladu z 51. členom
ZZZPB po usklajevanju s socialnimi partnerji sprejme podzakonski akt – Pravilnik o
izvajanju programa APZ (pravilnik APZ), v katerem določi predvsem ciljne skupine
brezposelnih oseb, postopke za izbor izvajalcev, postopke za vključevanje brezposelnih
oseb, postopke za izbor podizvajalcev, vrste stroškov, nadzor nad porabo sredstev in
postopek vrnitve nenamensko porabljenih sredstev (Program ukrepov APZ za obdobje
2007-2013, 2006).
Na podlagi sprejetega programa APZ, izvedbenega načrta programa APZ za posamezno
obdobje in pravilnika APZ se v 30 dneh pripravi Katalog ukrepov aktivne politike
zaposlovanja, s katerim se podrobneje opredelijo posamezne aktivnosti APZ z vidika
izvajanja. Gre za pregled aktivnosti v okviru ukrepov programa APZ. Za vsako se
določijo predvsem ciljne skupine, ki so bodo vključevale v izvajanje, postopek izvedbe,
merila upravičenosti in izbora, upravičeni stroški, obdobje upravičenosti, način izplačil,
način poročanja in ovrednotenja ter opredelitev, ali aktivnost predstavlja drţavno
pomoč. Opredeli se tudi okvirni obseg sredstev za vsako aktivnost in predvideno število
vključitev. Katalog se pripravi za obdobje izvedbenega načrta in se objavi na spletnih
straneh ZRSZ (Program ukrepov APZ za obdobje 2007-2013, 2006).
Osnovni strateški cilji programa APZ so (Program ukrepov APZ za obdobje 2007-2013,
2006):
- povečanje, zaposlenosti in zniţanje brezposelnosti,
- preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost,
- zmanjšati struktruno brezposelnost: povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbe,
usposobljenost in izboljšanje veščin,
- povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih,
- spodbujanje novega zaposlovanja,
- okrepitev socialne vključenosti.
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6.8.2 Ukrepi APZ v letu 2008-2009
Aktivnosti oz. instrumenti posameznih ukrepov so namenjeni vsem, ki se prijavijo v
register brezposelnih oseb pri ZRSZ, pa tudi drugim aktivnim in neaktivnim
posameznikom na trgu dela. Prednostne ciljne skupine za vključevanje v programe se
morajo ujemati z reševanjem zaznanih poglavitnih problemov na slovenskem trgu dela.
Pri izvajanju programa APZ se upošteva tudi regijski prijem, tako da se sredstva
prednostno namenijo za območja z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti (Program
ukrepov APZ za obdobje 2007-2013, 2006). V nadaljevanju so predstavljene aktivnosti
ukrepov za leti 2008 in 2009.
1. ukrep – SVETOVANJE IN POMOČ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE
Namen ukrepa je svetovanje in pomoč posameznikom pri iskanju zaposlitve ter
seznanjanje s poklicnimi moţnostmi in poglobljena obravnava določenih skupin oseb,
zato da se izboljšajo zaposlitvene moţnosti in odpravijo ovire pri iskanju zaposlitve.
Namen ukrepa je tudi predstavitev in uveljavitev aktivnosti programa APZ. (Katalog
ukrepov APZ, 2009).
Aktivnosti:
1.1 Poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje
1.2 Pomoč pri iskanju zaposlitve
1.3 Razvoj in izvajanje novih oblik pomoči ter predstavitev
2. ukrep – USPOSABLJANJE IN IZOBRAŢEVANJE
Namen ukrepa je povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela s
pridobivanjem novega znanja, spretnosti in zmoţnosti ter z dvigom izobrazbe in
kvalifikacijske ravni zaposlenih in brezposelnih (Katalog ukrepov APZ, 2009).
Aktivnosti:
2.1 Programi institucionalnega usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije
2.2 Programi praktičnega usposabljanja
2.3 Programi izobraţevanja
2.4 Sofinanciranje izobraţevanja in usposabljanja za konkurenčnost in zaposljivost
V ukrep Usposabljanje in izobraţevanje se bodo prednostno vključevale naslednje ciljne
skupine:
brezposelni brez poklicne izobrazbe ali s suficitarnimi poklici,
brezposelni mladi do dopolnjenega 25. leta starosti,
mladi brez delovnih izkušenj,
prejemniki denarne socialne pomoči in prejemniki denarnega nadomestila,
druge teţe zaposljive brezposelne osebe, predvsem Romi ter invalidi in osebe z
ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo.
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3. ukrep – SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA
Namen ukrepa je spodbujanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, ki po
usposabljanju ţelijo uresničiti podjetniško idejo in se samozaposliti, spodbujanje
zaposlovanja najteţe zaposljivih skupin brezposelnih oseb, posebno prejemnikov
denarne socialne pomoči, povečevanje prilagodljivosti trga dela s spodbujanjem novih
oblik zaposlovanja, povečanje regijske in sektorske mobilnosti, ohranitev delovnih mest
in podpora preoblikovanju podjetij. Aktivnosti v ukrepu večinoma predstavljajo drţavno
pomoč, zato se izvajajo v skladu s pravili o dodeljevanju drţavne pomoči (Katalog
ukrepov APZ, 2009).
Aktivnosti:
3.1. Spodbujanje samozaposlovanja
3.2. Subvencije za zaposlitev teţe zaposljivih skupin brezposelnih oseb
3.3. Povračilo stroškov dela
3.4. Spodbujanje prilagodljivosti delovne sile in podjetij
3.5. Ohranitev in odpiranje novih delovnih mest
V ukrep Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja se bodo prednostno
vključevale naslednje ciljne skupine:
dolgotrajno brezposelni,
prejemniki denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči,
brezposelni, starejši od 50 let,
mladi do dopolnjenega 25. leta starosti in iskalci prve zaposlitve, predvsem tisti
brez ustrezne izobrazbe glede na potrebe trga dela,
invalidi, Romi in druge brezposelne osebe z ugotovljenimi zaposlitvenimi ovirami,
delavci v postopku izgubljanja zaposlitve,
ciljne skupine opredeljene v 48. a členu ZZZPB.
4. ukrep – PROGRAMI ZA POVEČEVANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI
Namen ukrepa je spodbujati socialno vključenost ljudi, torej uresničevati in uveljaviti
aktivnosti in projekte za ustvarjanje okolja, ki bo motiviralo ljudi k aktivnosti in v
katerem bodo laţe in hitreje našli delo, hkrati pa uţivali tudi potrebno raven socialne
zaščite (Katalog ukrepov APZ, 2009).
Aktivnost:
4.1 Spodbujanje socialnega vključevanja in delovne aktivnosti
Ukrepi so namenjeni različnim ciljnim skupinam, in sicer:
brezposelnim osebam,
osebam, katerih delo je postalo nepotrebno,
šolajoči se mladini in iskalcem zaposlitve,
zaposlenim.
Prednostno se bodo vključevale naslednje ciljne skupine (Katalog ukrepov APZ, 2009):
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dolgotrajno brezposelni,
prejemniki denarne socialne pomoči,
brezposelni, starejši od 50 let,
mladi do dopolnjenega 25. leta starosti in iskalci prve zaposlitve, predvsem tisti
brez ustrezne izobrazbe glede na potrebe trga dela,
invalidi, Romi in druge brezposelne osebe z ugotovljenimi zaposlitvenimi ovirami.
Območne sluţbe lahko ciljne skupine omejijo skladno s potrebami trga dela v lokalnem
okolju in jih objavijo na internetu in na oglasnih deskah na uradih za delo in območnih
sluţbah (Kataloga ukrepov APZ, 2009).

6.8.3 Specifični cilji prednosnte naloge 2 in pripadajoča sredstva
Cilj programov in aktivnosti 2. prednostne naloge EPD, za izvajanje katere so
namenjena sredstva ESS, je podpiranje doseganja zgoraj navedenega strateškega cilja
s koncentracijo naloţb v izbrana področja. Specifični cilji, preko katerih se dosega
osnovni cilj, se uresničujejo s pomočjo štirih ukrepov na ravni PN in sicer (SVRL,
2008e):
- Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela, za katerega je
odgovorno MDDSZ
- Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja, za katerega je odgovorno
MDDSZ
- Ukrep 2.3: Vseţivljenjsko učenje, za katerega sta odgovorni MŠŠ in MVZT
- Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, za katerega je
odgovorno MDDSZ
Z izvajanjem navedenih ukrepov na ravni EPD 2004-2006 se pospešujejo procesi
razvoja in posodabljanja sistema izobraţevanja in usposabljanja ter infrastrukture,
proces uvajanja vseţivljenjskega učenja z namenom krepitve konkurenčnosti
gospodarstva in blaginje prebivalstva, hkrati pa se povečuje zavest o pomenu
doseganja navedenih ciljev tako med delojemalci kot tudi med delodajalci.
Do konca leta 2007 je bilo na ravni prednostne naloge (SVRL, 2008e):
- razpisanih 102 mio EUR ali 105,5 % razpoloţljivih sredstev (leta 2006: 105,8 %,
leta 2005: 81,6 %, leta 2004: 28,1 %)
- dodeljenih s sklepi programskega sveta oz. s programi 102 mio EUR ali 105,5 %
razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 103,8 %, leta 2005: 77,0 %,
leta 2004: 21,7 %)
- podpisanih pogodb za 100 mio EUR ali 103,5 % razpoloţljivih sredstev,
opredeljenih z EPD (leta 2006: 100,5 %, leta 2005: 71,0 %, leta 2004: 12,6 %)
- v kumulativi iz proračuna izplačanih (SLO in EU del) 75 mio EUR ali 77,0 %
razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 56,6 %, leta 2005: 27,6 %,
leta 2004: 8,8 %)
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-

posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ: 43 mio EUR (EU del) ali
58,8 % razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2006: 41,7 %, leta 2005:
14,0 %, leta 2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni organ)

V letu 2007 je bilo največ izplačil iz proračuna na ravni ukrepa 2.3 Vseţivljenjsko
učenje (86,1 %), ukrepu 2.3 sledi ukrep 2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela
(79,7 %), nato ukrep 2.4. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti (67,3 %) in
nazadnje 2.2 Pospeševanje socialnega vključevanja (70,8 %).
V okviru ukrepa 2.1 je pospeševanje zaposlovanja, usposabljanja in ponovne
integracije brezposelnih oseb. Obseg podaktivnosti Usposabljanje na delovnem mestu
za leto 2007 in Formalno izobraţevanje v šolskem letu 2006/2007 sta glede na stroške
med najbolj obseţnimi in so zato tudi izplačila najvišja v tem ukrepu. Prav tako
navedeni podaktivnosti trajata dalj časa, pri Formalnem izobraţevanju celo leto, zato so
tudi stroški višji od ostalih ukrepov. V letu 2007 so se vršila še izplačila za podaktivnosti
iz pogodb sklenjenih v letu 2005 za Formalno izobraţevanje za šolsko leto 2005/2006,
Nacionalne poklicne kvalifikacije ter Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani
programi usposabljanja.
Ukrep 2.2 je namenjen usposabljanju in zaposlovanju teţje zaposljivih ciljnih skupin,
zato je bil odziv delodajalcev na javno povabilo manjši kot je razpoloţljivih sredstev. V
letu 2007 sta se izvajali podaktivnosti Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM za
šolsko leto 2006/2007 ter Projekti zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih
2007 (SVRL, 2008e).
Cilj oblikovanja sistemov in struktur za vseţivljenjsko učenje se je uspešno uresničeval
na ravni ukrepa 2.3, kar je razvidno iz visokega deleţa posredovanih ZZP na PO, ki je
bil 80,3 % razpoloţljivih sredstev na ravni ukrepa za programsko obdobje 2004-2006
(SVRL, 2008e).
Realizacija vključenih udeleţencev v ukrepu 2.4 je nadpovprečna, vendar pa je poraba
sredstev manjša od razpoloţljivih sredstev, saj je bilo na posameznika načrtovanih oz.
predvidenih več sredstev, kot dejansko porabljenih. Prav tako pa izbrana podjetja niso
izvedla vseh načrtovanih programov usposabljanja in zaposlovanja (SVRL, 2008e).
Podrobna analiza izvajanja ob zaključevanju EPD 2004-2006 kaţe, da so ministrstva kot
nosilci proračunskih postavk za ukrepe 2. prednostne naloge zaznali drugačen interes v
okviru razpoloţljivih pravic porabe. Na ukrepu 2.3 je zaznati večje povpraševanje po
namenskih sredstvih in zato se načrtuje, da bodo izvedene dodatne aktivnosti. Pri
ukrepih 2.1, 2.2, 2.4 se izkazuje niţja poraba sredstev kot je sprejeta višina pravic
porabe. S spremembami v aktivnostih se ne spreminjajo nameni in cilji EPD, temveč se
natančneje določajo dodatne aktivnosti, s katerimi se črpajo sredstva ESS. Da bi
uspešno počrpali vsa dodeljena finančna sredstva, odobrena z EPD 2004-2006, so v
letu 2008 prerazporedili sredstva med zgoraj omenjenimi ukrepi znotraj posameznega
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sklada. Pri ukrepu 2.1 se je spremenila višina finančnih sredstev iz 29,1 milijonov EUR
na 25,5 milijonov EUR, pri ukrepu 2.2 se je spremenila višina finančnih sredstev iz 9,7
milijonov EUR na 8,8 milijonov EUR, pri ukrepu 2.3 se je spremenila višina finančnih
sredstev iz 29,1 milijonov EUR na 40,3 milijonov EUR in pri ukrepu 2.4 iz 29,1 milijonov
EUR na 22,7 milijonov EUR (SVRL, 2009a).

6.8.4 Sredstva po ukrepih v okviru prednostne naloge 2 za aktivnosti,
ki jih izvaja ZRSZ
Do konca leta 2007 je bila realizacija posredovanih zahtevkov za povračilo zelo nizka,
zato se je pripravil ţe v letu 2007 akcijski načrt za čimprejšnje posredovanje poročil in
izvedbo vseh kontrol ter nato posredovanja zahtevkov za povračilo v Bruselj.
Tabela 6: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 za 2. PN do
31.12.2007, ki jo izvaja ZRSZ

v mio EUR
Razpoloţljiva
sredstva
2004-2006

Razpisana
sredstva

Dodeljena
sredstva

Podpisane
pogodbe

Izplačila iz
proračuna
RS

Posredovani zahtevki za
povračilo na plačilni
organ

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

%8

Ukrep 2.1

29.069

33.758

33.758

33.756

23.172

13.585

46,7

Ukrep 2.2

9.690

8.902

8.902

8.900

6.857

3.084

31,8

Ukrep 2.4

29.070

24.654

24.654

24.643

19.564

8.563

29,5

Skupaj
PN 2
(izvajalec
ZRSZ)

67.829

67.314

67.314

67.299

49.593

25.232

37,2

Vir: SVLR, Letno poročilo 2007 o izvajanju EPD, 2008

V tabeli 5 se nahaja pregled realizacije izvajanja na 2. PN do 31.12.2007. Po podatkih
sodeč je bilo posredovanih zahtevkov za povračilo skupaj na tej prednostni nalogi le v
višini 37,2 %, kar pomeni res nizko črpanje. Če pa pogledamo podatke do konca leta
2008 (Tabela 6), pa ugotovimo, da se je realizacija posredovanih zahtevkov na plačilni
organ za Evropski socialni sklad izredno povečala in se je z 37,2 % v letu 2007 dvignila
na 84,7 % v letu 2008.

8

% posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ glede na razpoloţljiva sredstva 2004
- 2006
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Tabela 7: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 za 2. PN do
31.12.2008, ki jo izvaja ZRSZ

v mio EUR

UKREP 2.1.
UKREP 2.2.
UKREP 2.4.
SKUPAJ

Veljavni
"commitment"
v EPD-PD
Realizacija ZzP
v EUR
do 31.12.08
25.162
22.300
8.505
7.689
23.659
18.598
57.325
48.587

% Realizacije
ZzP-jev
88,6
90,4
78,6
84,7

Vir: SVLR, Letno poročilo 2008 o izvajanju EPD, 2009

Razlika v višini razpoloţljivih sredstev napram podatkom do konca leta 2007 ali pri t.i.
»commitmentih« se nanaša na prerazporeditve, ki so se zgodile v letu 2008, zaradi
vračil, ki jih je Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve naredilo na osnovi
ugotovitev s strani revizij Evropske komisije o neupravičenosti določenih stroškov.
Sredstva so se morala prerazporediti na druge postavke, kjer je večja moţnost, da se
do konca leta 2008 tudi izplačajo. Pri reviziji Evropske komisije je bilo ugotovljeno, da
so stroški davka na dodano vrednost neupravičen strošek pri določenih aktivnostih na
ukrepu 2.1. in ukrepu 2.2. Hkrati pa je bila ugotovitev Evropske komisije, da na ukrepu
2.1., na aktivnosti Formalno izobraţevanje, stroški storitev predstavljajo delno
upravičen strošek, ki pa zapade pod 10 % flate rate9, zaradi visokega tveganja, da
strošek ni v celoti dokazljiv in upravičen.

6.9 PRIMER PROJEKTA V OKVIRU UKREPA 2.4. - USPOSABLJANJE IN
POMOČ PRI USTANAVLJANJU PODJETIJ
V nadaljevanju podrobneje
podjetništva za leto 2008.

predstavljam

sofinanciranje

stroškov

spodbujanja

Namen programa je ustvarjanje novih zaposlitvenih moţnosti s spodbujanjem
podjetništva v obliki subvencij za samozaposlitev brezposelnih oseb in osebe v
postopku izgubljanja zaposlitve, ki se samozaposlijo v okviru gospodarskega subjektad.o.o. ali kot samostojni podjetniki - s.p. Cilj je ohranitev neprekinjene samozaposlitve
za obdobje najmanj dveh let. Podaktivnost se je pričela izvajati z dnem 8. 9. 2008. Za
podaktinost je bilo na razpolago 3.372.000,00 EUR, za 749 realziranih samozaposlitev.
V okviru izvajanja aktivnosti so bila porabljena vsa sredstva in v aktivnost se je vključilo
749 samozaposlenih oseb. Vsa izplačila sredstev so bila izvedena do dne 10. 12. 2008.
(Interna navodila za Aktivnost: 3.1. Spodbujanje samozaposlovanja 3.1.2. Subvencija
za samozaposlitev, 2008)

9

stopnja odbitka od upravičenih stroškov
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Tabela 8 : Razdelitev sredstev po območnih sluţbah ZRSZ

Območna sluţba

Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Sevnica
Trbovlje
Velenje
Skupaj

število
subvencij
45
55
89
140
100
70
50
40
40
40
40
40

višina sredstev
202.500,00
247.500,00
400.500,00
630.000,00
450.000,00
315.000,00
225.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00

749

3.370.500,00

Vir: ZRZS, Interna navodila za Aktivnost: 3.1. Spodbujanje samozaposlovanja 3.1.2. Subvencija
za samozaposlitev, 2008

Ciljna skupina so bile brezposelne osebe in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve
(delavci katerih delo je postalo nepotrebno zaradi poslovnih razlogov ali zaradi
postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave), ki so se udeleţili
usposabljanja - delavnice »Priprava na samozaposlitev in so se samozaposlili za polni
delovni čas (40 ur/teden), razen invalidov, ki se lahko samozaposlijo za krajši delovni
čas. V primeru samozaposlitve v gospodarski druţbi mora biti samozaposlitev
realizirana v novoustanovljeni gospodarski druţbi. Za novoustanovljeno gospodarsko
druţbo se šteje gospodarski subjekt, ki je ustanovljen največ 3 mesece pred datumom
samozaposlitve brezposelne osebe. Za pridobitev subvencije za samozaposlitev se mora
brezposelna oseba ali oseba, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve samozaposliti kot:



Samostojni podjetnik s.p.
Lastnik ali solastnik gospodarske druţbe- d.o.o.

Do subvencije niso upravičene brezposelne osebe, ki se samozaposlijo na področju
kmetijskih dejavnosti. Subvencija za samozaposlitev je drţavna pomoč po shemi De
minimis10. Subvencija za samozaposlitev v višini 4.500,00 EUR se izplača v enkratnem

V okviru te sheme do sredstev niso upravičena podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva,
premogovništva in primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, zato se samozaposlitve
brezposelnih oseb na področju kmetijstva ne sofinancirajo s strani ZRSZ.
10
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znesku po realizaciji samozaposlitve v roku, ki je bil določen v pogodbi o dodelitvi
subvencije za samozaposlitev. Čas trajanje vključitve je 2 leti od dneva samozaposlitve.
Na podlagi dogovora o samozaposlitvi in njenem datumu v zaposlitvenem načrtu se
pripravi predlog za vključitev v aktivnost. Predlog je podlaga za vloţitev vloge. Vloga se
mora vloţiti najkasneje v roku 30 dni po realizirani samozaposlitvi, sicer se vloga
zavrne. Ta rok mora biti sestavni del zaposlitvenega načrta, kar pomeni, da se ob
zapisu dogovora za samozaposlitev zapiše tudi to, da mora biti vloga za subvencijo
vloţena v roku 30 dni po realizirani samozaposlitvi. Vloga, ki je vloţena po 30 dnevnem
roku samozaposlitve se zavrne. Vlogo obravnava strokovni delavec za izvajanje
aktivnosti na Območni sluţbi zavoda. Na osnovi zaposlitvenega načrta, predloga o
vključitvi v aktivnost, vloge in ustreznih dokumentov se pripravi »Pogodba o dodelitvi
subvencije za samozaposlitev«. Enkratna nepovratna sredstva se izplačujejo na osnovi
podpisane pogodbe o subvencioniranju samozaposlitve in prejetega zahtevka s strani
pravne ali fizične oseb. Za spremljanje izvajanja pogodbenih obveznosti se lahko izvede
tudi kontrola na kraju samem pri prejemniku sredstev. V roku 30 dni po preteku
pogodbe o dodelitvi subvencije za samozaposlitev končni prejemnik sredstev (poslovni
subjekt), ki ga je ustanovila brezposelna oseba ali oseba v postopku izgubljanja
zaposlitve posreduje končnemu upravičencu končno poročilo z izjavo, da je bila oseba
iz ciljne skupine neprekinjeno samozaposlena 2 leti in navede dejansko višino
izplačanih plač ter prispevkov in davkov na in iz plač in/ali dejansko višino plačanih
prispevkov za obvezno socialno varnost za celotno obdobje samozaposlitve z izjavo, da
navedena višina temelji na verodostojnih računovodskih listinah, ki jih hrani za primer
dodatnega preverjanja (Interna navodila za Aktivnost: Spodbujanje samozaposlovanja
3.1.2. Subvencija za samozaposlitev, 2008).
V obdobju izvajanja je bilo vključenih 749 brezposelnih oseb od tega 295 ţensk, kar
predstavlja 39,4 % deleţ ţensk. Hkrati pa se je največ brezposelnih oseb samozaposlilo
s srednješolsko izobrazbo, in to kar 38,2 % vključenih.
Tabela 9: Vključeni po izobrazbi in spolu v program

Skupaj

Moški
Ţenske
Skupaj

454
295
749

Osnovna šola

85
25
110

Izobrazbena struktura
Gimnazijsko,
Visoko
srednje
strokovno,
poklicnoNiţje poklicno
univerzitetno
tehnično,
Višje
in srednje
dodiplomsko,
srednje
strokovno
poklicno
univerzitetno
tehnično oz. izobraţevanje
izobraţevanje
podiplomsko
drugo
izobraţevanje,
strokovno
doktorat
izobraţevanje
116
54
170

159
127
286

Vir: ZRSZ, Letno poročilo o izvajanju EPD za leto 2008, 2009
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24
22
46

70
67
137

Tabela 10: Vključeni po starosti in spolu v program
Skupaj

do 20

od 20 do 24

Starostni razredi
od 25 do 44 od 45 do 49

Moški
454
1
29
319
Ţenske
295
1
11
231
Skupaj
749
2
40
550
Vir: ZRSZ, Letno poročilo o izvajanju EPD za leto 2008, 2009

50
26
76

50 in več
55
26
81

Čas trajanja samozaposlitve se spremlja preko izmenjave podatkov z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje RS (ZRSZ, Letno poročilo o izvajanju EPD za leto 2008, marec
2009).

6.10 OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV IN ESS V
NOVEM FINANČNEM OBDOBJU
Cilj operativnega programa je vlagati v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal
večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti, kar je tudi najboljši način
za večjo zaposlenost, socialno vključenost, zmanjšanje regionalnih razlik in visok
ţivljenjski standard. Program je usmerjen h krepitvi človeškega kapitala, ustvarjanju
delovnih mest, spodbujanju zaposlenosti in zaposljivosti, krepitvi inovativnosti in s tem
konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v razvoj ustreznega raziskovalnega in drugega
kadra, vseţivljenjskemu učenju, zagotavljanju socialne vključenosti in spodbujanju
enakih moţnosti, posebna teţa pa je dana tudi večji učinkovitosti delovanja javnega
sektorja. Pri zagotavljanju navedenih ciljev bo posebna pozornost posvečena
zagotavljanju lokalnim in regionalnim potrebam prilagojenih instrumentov in
intervencij, čemur bo prilagojena tudi izvedbena struktura. Ţe iz narave aktivnosti
operativnega programa razvoja človeških virov sicer sledi, da se bodo sredstva
usmerjala na območja z največjimi potrebami, torej še posebej na področja z visoko
stopnjo brezposelnosti, kar pomeni, da bo operativni program neposredno prispeval
tudi k zmanjševanju regionalnih razlik. Ob tem ne gre spregledati, da bo potrebno
ustrezen poudarek ohraniti tudi na izkoriščanju priloţnosti na območjih, v ciljnih
skupinah in vrstah instrumentov, ki spodbujajo konkurenčnost med bolj uspešnimi oz.
tistimi, ki imajo velike potenciale (Operativni program razvoja človeških virov 2007 –
2013, 2007).
Področju enakih moţnosti bo v operativnem programu dana posebna teţa tako v smislu
opredelitve horizontalne tematike, kakor tudi z opredelitvijo posebnih programov, ki
bodo posebej usmerjeni v enakih moţnosti. To pomeni, da bo pri sofinanciranih
aktivnostih v celoti spoštovano načelo nediskriminacije oz. bo, kjer je to moţno oz.
smiselno, dodeljena tudi prednostna obravnava. V okviru načela nediskriminacije bo še
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posebna pozornost posvečena enakosti med spoloma. Prav tako so predvideni posebni
ukrepi, ki so neposredno ciljno usmerjeni k zmanjševanju razlik in enakih moţnosti
(Operativni program razvoja človeških virov 2007 – 2013, 2007).
Do sredstev so upravičeni tako posamezniki, zasebni sektor - podjetja, s posebnim
poudarkom na malih in srednjih podjetjih kot tudi javni zavodi, agencije... Posamezne
skupine upravičencev so navedene v samem operativnem programu.
Tabela 11: Sredstva na Operativnem programu razvoja človeških virov 2007-2013
Sredstva EU 2007-2013
Razvojna prioriteta/prednostna usmeritev

(tekoče cene)
v EUR

1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

v mio
SIT

262.114.965 62.813

1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

% OP

% celotnih
Nosilci
razpoloţljivih
aktivnosti
sredstev

34,7

6,4

MDDSZ

103.053.747

24.696

13,6

2,5

MVZT in MG

1.2. Izobraţevanje in usposabljanje za konkurenčnost in
zaposljivost

63.848.517

15.301

8,4

1,6

MDDSZ

1.3. Štipendijske sheme

50.406.724

12.079

6,7

1,2

MVZT in
MDDSZ

1.4. Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih moţnosti

44.805.977

10.737

5,9

1,1

MDDSZ

2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

140.018.678 33.554

18,5

3,4

MDDSZ

3. Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja

164.661.966 39.460

21,8

4

MŠŠ

3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraţevanja
in usposabljanja

60.488.069

14.495

8

1,5

MŠŠ

3.2. Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in ţivljenje v
druţbi temelječi na znanju

85.131.357

20.401

11,3

2,1

MŠŠ

19.042.540

4.563

2,5

0,5

MVZT

63.848.517 15.301

8,4

1,6

MDDSZ

3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva
4. Spodbujanje socialne vključenosti
4.1. Okrepitev socialne vključenosti in boj proti diskriminaciji
4.2. Povečati dostopnost in enake moţnosti v sistemu vzgoje in
izobraţevanja
4.3. Kultura v podporo socialni vključenosti druţbenih skupin
5. Institucionalna in administrativna usposobljenost

49.286.575

11.811

6,5

1,2

MDDSZ

5.600.747

1.342

0,7

0,1

MŠŠ

8.961.195

2.147

1,2

0,2

MK

12,8

2,4

MJU

97.051.506 23.257

5.1. Učinkovita in uspešna javna uprava

36.404.856

8.724

4,8

0,9

MJU in MP

5.2. Reforma institucij na trgu dela

20.162.690

4.832

2,7

0,5

MDDSZ

13.441.793

3.221

1,8

0,3

MJU

27.042.167

6.480

3,6

0,7

MZ

28.003.739

6.711

3,7

0,7

SVLR

755.699.371 181.096

100

18,4

5.3. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga
5.4. Izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva
6. Tehnična pomoč
Skupaj

Vir: SVRL, 2008f
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6.11 POSTOPEK NA PODROČJU IZVAJANJA PROGRAMOV, KI JIH
IZVAJA UPAVIČENEC SREDSTEV V NOVEM FINANČNEM ODBDOBJU

V novem programskem obdobju se sam postopek izvajanja programov, ki jih izvaja
upravičenec sredstev ni bistveno spremenil. Upravičenec po novem pripravi program
(vlogo) in izpolni obrazec Načrtovanje operacije z informacijskim sistemom ISARR.
Sektor za spremljanje na Sluţbi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
iz sistema ISARR izpiše obrazec ter pošlje posredniškemu telesu (PT), ki ga priloţi k
vlogi za operacijo (program), ter ju posreduje neposrednemu proračunskemu
uporabniku v vlogi posredniškega telesa v predhodni pregled.
Nadaljnji postopek je zelo podoben postopkom prejšnjega finančnega obdobja, le da so
ti postopki in odgovornosti natančneje definirani. Po pregledu mora namreč NPP v vlogi
posredniškega telesa posredovati program, ki ga izvaja upravičenec, v soglasje in
potrditev organu upravljanja. NPP v vlogi posredniškega telesa posreduje program, ki
ga izvaja upravičenec, sektorju, zadolţenemu za sklad na organu upravljanja (OU).
OU posreduje potrditev programa, ki ga izvaja upravičenec, ali odločitev o dodelitvi
sredstev v vednost NPP v vlogi posredniškega telesa, upravičencu, ki ni NPP, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu, sluţbi za kontrole in sektorju za spremljanje na
SVLR. Če se na podlagi programa, ki ga izvaja upravičenec, ne izvaja nadaljnji
postopek izbora, se program začne izvajati. Upravičenec sklene z NPP v vlogi
posredniškega telesa pogodbo o sofinanciranju. Administrativno kontrolo po 13. členu
Uredbe EK 1828/2006 pred izplačilom sredstev iz proračuna opravi NPP v vlogi
posredniškega telesa.
Če se na podlagi programa, ki ga izvaja upravičenec, izvaja nadaljnji postopek izbora,
upravičenec v drugem koraku izvede izbirni postopek.
Upravičenec tako kot v prejšnjem sistemu pripravi predlog dokumentacije v postopku
izbire in izvede izbirni postopek. NPP pripravi predlog za vključitev projekta v nacionalni
referenčni okvir11 in ga posreduje ministrstvu, pristojnem za finance, ter o tem obvesti
OU.

11

nacionalni referenčni okvir – predstavlja strategijo drţave za uresničitev strateških smernic za
Kohezijo ter Nacionalnim programom reform za uresničitev Lizbonske strategije ter osnovo za
pripravo Drţavnega razvojnega programa (DRP)
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6.12 ZRSZ KOT UPRAVIČENEC SREDSTEV V NOVEM FINANČNEM
OBDOBJU
Operativni program razvoja človeških virov (v nadaljevanju OP RČV) opredeljuje šest
prednostnih področij/razvojnih prioritet, med katerimi je Ministrstvo za delo, druţino in
socialne zadeve nosilno za nekatere aktivnosti.
V skladu z OP RČV ima ZRSZ vlogo tako imenovanega upravičenca za posamezne
aktivnosti znotraj prednostnih usmeritev. To pomeni, da je ZRSZ v
obdobju 2007–2013 prevzel skrb za izvajanje več aktivnosti, ki se sofinancirajo iz
Evropskega socialnega sklada, katere se delijo naprej še na podaktivnosti.
Tabela 12: Aktivnosti v obdobju 2007 - 2013
PREDNOSTNA USMERITEV

AKTIVNOST

PODAKTIVNOST

1.2. Usposabljanje in
1.2.3. Izobraţevanje in
izobraţevanje za konkurenčnost usposabljanje za
in zaposlitev
konkurenčnost in zaposljivost

1.4. Pospeševanje razvoja novih 1.4.1. Samozaposlovanje kot
zaposlitvenih moţnosti
nova zaposlitvena moţnost
1.4.2. Projekti delodajalcev in
socialnih partnerjev za delavce
v postopku izgubljanja
zaposlitve
1.4.3. Fleksibilne oblike
zaposlitve
2.1. Spodbujanje zaposljivosti
iskalcev dela in neaktivnih

2.1.1. Vključevanje mladih BO
na trg dela
2.1.2. Vključevanje starejših
BO na trg dela
2.1.3. Vseţivljenjska karierna
orientacija: brezposelni in
neaktivni na trgu dela
2.1.4. Projekti usposabljanja in 2.1.4.1. Projekti
izobraţevanja BO za
promoviranja
zaposljivost
vključevanja v
informiranje in
usposabljanje za
zaposljivost
2.1.4.2. Projekti
izobraţevanja za BO
2.1.4.3. Projekti
usposabljanja za BO
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2.1.4.4. Usposabljanje
BO na delovnem mestu
2.1.4.5. Inovativni
ukrepi preprečevanja
prehoda v dolgotrajno
brezposelnost
2.1.5 Vključevanje dolgotrajno
brezposelnih na trg dela
4. 1. Enake moţnosti na trgu
dela in krepitev socialne
vključenosti

4.1.1. Projekti socialne
4.1.1.5. Projekti za
vključenosti za zaposlovanje za ţenske
ranljive skupine na trgu dela
4.1.1.6. Projekti za
mlade
4.1.1.7. Projekti za
starejše

Vir: ZRSZ, 2008

Kot je razvidno iz zgornjega prikaza, prednostna usmeritev zajema eno ali več
aktivnosti, s katerimi se izvaja posamezna razvojna prioriteta OP RČV skozi več let.
Naloge ZRSZ kot upravičenca sredstev so (ZRSZ, 2008):
priprava in izvajanje celotnega postopka izvedbe instrumentov ali
programov,
posredovanje informacij moţnim prijaviteljem in izvajalcem operacij,
podpisovanje pogodb z izvajalci operacij in prejemniki sredstev ter
nadziranje njihovega izvajanja,
izbor in napotitev brezposelnih oseb v programe, spremljanje brezposelnih
in zagotavljanje njihovih pravic,
preverjanje prejetih zahtevkov za plačilo,
plačila izvajalcem operacij in prejemnikom sredstev,
priprava zahtevka za izplačilo na podlagi prejetih zahtevkov za plačilo,
posredovanje zahtevka za izplačilo, vključno z izračunanimi upravičenimi
stroški, višjim ravnem v izvedbeni strukturi,
poročanje o napredku izvajanja instrumentov ali programov višjim ravnem v
izvedbeni strukturi,
zagotavljanje podatkov za spremljanje in poročanje v okviru ustreznih
informacijskih sistemov,
posredovanje ustreznih podatkov o ugotovljenih nepravilnostih pri izvajanju
instrumentov ali programov in ukrepih za odpravo nepravilnosti.
V letu 2008 je ZRSZ začel izvajati tri aktivnosti iz prednostne usmeritve 4. 1. - Enake
moţnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti, ter eno aktivnost iz prednostne
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usmeritve 1.2. - Usposabljanje in izobraţevanje za konkurenčnost in zaposlitev. Te
aktivnosti so (ZRSZ, 2008):
Vključevanje mladih na trg dela 2008
Program je namenjen mladim do 25. leta starosti, ki so iskalci prve zaposlitve ali pa
iščejo nove priloţnosti za zaposlitev. Cilj programa je vključitev 345 brezposelnih
oseb iz ciljne skupine pri delodajalcih za obdobje vsaj enega leta, dodatni cilji pa so
spodbujati zaposlovanje mladih v skladu s strateškimi dokumenti EU iz področja
zaposlovanja in večja socialna vključenost mladih brezposelnih oseb (MDDSZ,
2008).
Vključevanje starejših na trg dela 2008
Namen operacije je spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb, ki sodijo
med teţje zaposljive skupine brezposelnih. V izvajanje bodo vključene brezposelne
osebe, ki so starejše od 50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci
brezposelnih na ZRSZ za zaposlovanje. Cilj operacije je zaposliti brezposelne osebe
iz ciljne skupine starejših pri delodajalcih v trţnem sektorju, za obdobje vsaj enega
leta, dodatni cilji pa so spodbujati zaposlovanje starejših v skladu s strateškimi
dokumenti EU iz področja zaposlovanja, večja socialna vključenost starejših
brezposelnih oseb in ustvarjanje medgeneracijskega soţitja pri delodajalcih v RS
(MDDSZ, 2008).
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2008
Namen operacije je povečanje stopnje zaposlenosti dolgotrajno brezposelnih oseb s
pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za najmanj eno leto pri
netrţnih delodajalcih. Cilj je zaposlitev 715 dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so v
evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje 12 mesecev v zadnjih 16
mesecih oziroma v zadnjih dveh letih, razen vključitve v programe javnih del, niso
bile zaposlene, s pomočjo subvencije za zaposlitev, ki jo prejme upravičenec
(MDDSZ, 2008).
Usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih 2008
Da bi lahko tako ključni kadri v podjetju kot tudi tisti, ki jim zaradi različnih razlogov
grozi izguba zaposlitve, izboljšali svoje nadaljnje zaposlitvene moţnosti, se ponuja
program izobraţevanja in usposabljanja. Namen programa je povečanje
zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin
(ključnih kompetenc) za zaposlene, cilji aktivnosti pa so:
spodbujanje razvoja človeških virov,
zviševanje izobrazbene strukture in usposobljenosti zaposlenih z namenom
ohranjanja zaposlitev in preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih in/ali
preseţnih delavcev v odprto brezposelnost,
izboljšanje prilagodljivosti zaposlenih in povečanje zaposlitvenih moţnosti
zaposlenih.
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Ciljna skupina programa so gospodarske druţbe in samostojni podjetniki, registrirani po
Zakonu o gospodarskih druţbah, ki izobraţujejo in usposabljajo svoje zaposlene. Cilji
programa za šolsko leto 2007/2008 je, v programe izobraţevanja in usposabljanja,
vključiti 10.000 zaposlenih oseb, od katerih 80% udeleţencev uspešno zaključi
aktivnost. Dodana vrednost programa je povečanje zaposljivosti z dvigom
izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za
zaposlene, in sicer po eni strani za najvišje izobraţen kader oz. ključen kader za
zagotavljanje konkurenčnosti v gospodarstvu, po drugi strani pa za ciljne skupine, ki
jim grozi izguba zaposlitve (MDDSZ, 2008).
Prva sredstva iz tega naslova je ZRSZ izplačal šele decembra 2008, saj je postopek
priprave zahtevkov za izplačilo drugačen v primerjavi s prejšnjo finančno perspektivo in
veliko bolj zapleten z vidika upravičenca sredstev. Predvsem zaradi kontrol, ki se
izvajajo pred izplačilom iz proračuna.
Do konca leta 2008 je Slovenija koristila iz OP RČV12 zelo majhen deleţ sredstev, ki je
bil na voljo. Če pogledamo spodnji graf, so povrnjena sredstva za OP RČV, le v višini
1,3 % glede na dodeljena sredstva. Ţe sama realizacija izplačil glede na podpisane
pogodbe znaša komaj 3,3 % prav zaradi dolgotrajnih postopkov, predvsem kontrol
pred izplačilom sredstev iz proračuna.
Graf 3: Stanje sredstev OP v obdobju 2007 – 2008

Vir: SVRL, 2008f

12

OP RČV – Operativni program razvoja človeških virov
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6.12.1 Postopek izvajanja operacije in revizijska sled
Postopki so urejeni v Navodilih za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za
izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013 in Navodilih OU za
spremljanje in izvajanje OP z informacijskim sistemom ISARR, ki so v skladu z Uredbo
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni. list RS, št. 41/07).
Postopki so naslednji:
Upravičenec pripravi program in izpolni obrazec za posredovanje podatkov na
ravni operacije.
PT13 pripravi pogodbo o sofinanciranju in navodila o izvajanju operacije.
PT odpre novo vlogo projekta NRP14 v MFERAC15.
PT pošlje izpolnjen obrazec za posredovanje podatkov na ravni operacije OU16.
Po uspešni uskladitvi podatkov s PT in OU, izpiše obrazec za posredovanje
podatkov za vnos v ISARR na ravni operacije, ga parafira in pošlje PT.
PT obrazec potrdi ter ga, skupaj s programom upravičenca, posreduje v
potrditev OU17.
PT, po prejemu sklepa o potrditvi operacije (programa), začne postopek
potrditve projekta NRP na Ministrstvu za finance .
PT, po potrditvi instrumenta, sklene pogodbo z upravičencem in pošlje izpolnjen
obrazec s podatki in načrtovanje napovedi izplačil na OU.
Upravičenec imenuje komisijo za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pripravi
javni razpis in razpisno dokumentacijo in ju, po uskladitvi s finančno, pravno
sluţbo in drugimi organizacijskimi enotami ter odgovorno osebo upravičenca (o
čemer priloţi izjavo) posreduje v vednost PT.
Upravičenec objavi javni razpis v skladu veljavnimi predpisi ter o objavi obvesti
PT.

13

PT – posredniško telo
nacionalni referenčni program
15
MFERAC – IS ministrstev za spremljanje proračunskih sredstev
16
V skladu z Navodili OU za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje
kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013 in Navodili OU za spremljanje in
izvajanje OP z informacijskim sistemom ISARR, PT, ob posredovanju prvega instrumenta v
potrditev organu upravljanja, obrazcu za načrtovanje operacije priloţi tudi obrazec za
„Načrtovanje prednostne usmeritve“. V skladu z 10. členom Uredbe, PT posreduje OU ob
predloţitvi nadaljnjih instrumentov v potrditev aţurirane podatke na ravni prednostne
usmeritve.
14

17

Po potrebi programu in obrazcu priloţi tudi potrjen izpis iz sistema ISARR na ravni prednostne
usmeritve.
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Upravičenec (komisija) izvede postopke izbora izvajalcev v skladu z veljavnimi
predpisi in pripravi predlog liste izbranih izvajalcev, ki ga posreduje predstojniku
v potrditev.
Predstojnik izda sklep o potrditvi in ga skupaj s potrjeno listo izbranih
izvajalcev, vključno z zapisniki in zaključnim poročilom, posreduje PT.
Upravičenec v roku, ki je naveden v objavi javnega razpisa za izbor izvajalcev,
vse vlagatelje vlog obvesti o odločitvi glede dodelitve sredstev ter izbrane
izvajalce pozove k podpisu pogodbe o dodelitvi subvencije za zaposlitev
brezposelne osebe.
Upravičenec z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju projektov in
od upravičenca pridobi izjavo, da ne bo financiran iz drugih javnih virov.
Upravičenec posreduje seznam izvajalcev PT in kontaktni osebi za informiranje
in obveščanje javnosti na OU ter seznam objavi na svojih spletnih straneh v 3
dneh od dneva dokončnosti odločitev o dodelitvi sredstev, skladno z Navodili
OU za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2007 – 2013.
Upravičenec načrtovane podatke o operaciji vnese v APZnet18 takoj ob podpisu
Pogodbe o sofinanciranju, podatke o načrtu izvajanja na nivoju izbranih izvajalcev, ki
so potrebni za potrditev zahtevka za izplačilo in zahtevka za povračilo, pa tekoče
mesečno zagotavlja v sistemu ISARR. Upravičenec lahko za vnos podatkov o dokazilih
in za elektronski prenos dokazil o nastanku upravičenih stroškov pogodbeno zadolţi
izvajalca (delodajalca), le-ta pa mora predhodno pridobiti elektronski certifikat Sluţbe
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za vnos podatkov in prenos
dokazil o nastanku upravičenih stroškov v informacijski sistem ISARR.

6.12.2 Financiranje
Način financiranja je določen v Pogodbi o sofinanciranju programa, ki je, skupaj z
vsemi veljavnimi navodili ter pravnimi podlagami, osnova za izvajanje operacije.
Upravičenec ob podpisu pogodbe izpolni obrazec »Načrtovanje napovedi izplačil«, ki je
podlaga za evidentiranje predobremenitev po sklenjeni pogodbi v MFERACU. Podlaga
za izplačilo iz proračuna je potrjen zahtevek za izplačilo, ki ga pripravi upravičenec v
skladu z določili pogodbe na podlagi zahtevkov za izplačilo subvencije, ki jih prejme od
izvajalcev.
Izvajalec v skladu s pogodbo pripravi zahtevek za izplačilo ali račun (odvisno za kakšno
aktivnost gre), ki mu priloţi ustrezna dokazila o izvedbi aktivnosti. Upravičenec, v
skladu s Pogodbo o sofinanciranju programa, na podlagi prejetih popolnih zahtevkov za
izplačilo oz. računov, ki mu jih posreduje izvajalec, pripravi zahtevek za izplačilo iz
proračuna za operacijo in ga posreduje PT. Zahtevek pripravi na vnaprej pripravljenem
18

IS ZRSZ za spremljanje programov Aktivne politike zaposlovanja
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obrazcu. Upravičenec, v skladu z Navodili OU za spremljanje izvajanja OP z
informacijskim sistemom ISARR, tč. 8, vnese vsa zahtevana dokazila in podatke, ki so
zajeti v zahtevku za izplačilo, v sistem ISARR, bodisi direktno ali posredno preko
prenosa podatkov iz APZnet v ISARR.
Upravičenec pred posredovanjem zahtevka za izplačilo iz proračuna opravi 100 %
preverjanje zahtevkov za izplačila subvencije in dokazil o upravičenih stroških v skladu
z domačo zakonodajo iz področja financ. Ob tem izpolni kontrolni list na nivoju
izvajalca in ga hrani v spisu projekta na sedeţu OS ZRSZ.
PT v skladu z Navodili OU za izvajanje kontrol po 13. členu Uredbe ES 1828/2006/ES,
opravi administrativne kontrole v skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013 in pripravi potrdilo o izvedenih kontrolah, ki so opisane v poglavju 7. Organ
upravljanja opravlja preverjanja na kraju samem, v skladu z Uredbo 1828/2006 ES. PT
izvede notranje postopke preverjanja in kontrol po 13. členu ter na podlagi potrdila o
kontrolah izvrši nakazilo sredstev upravičencu. Upravičenec po izplačilu izvajalcem
posreduje na PT dokazila o izplačilih izvajalcem.
PT na podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo, dokazil o izplačilih iz proračuna in o
izplačilih subvencij ter potrdila Sluţbe za kontrolo in nadzor pri MDDSZ o izvedenih
kontrolah, v roku, ki ga določi Ministrstvo za finance, glede na realizirana izplačila
sredstev iz proračuna RS, pripravi zahtevek za povračilo sredstev iz proračuna EU. Pri
pripravi zahtevka za povračilo upošteva Smernice za izvajanje povračil iz naslova
prispevka skupnosti v drţavni proračun v okviru operativnih programov za doseganje
cilja 1 pri izvajanju kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013.

6.12.3 Nadzor
Nadzor nad izvajanjem, predvsem iz vidika smotrnosti in učinkovitosti porabe sredstev
ter njihovo namensko porabo opravljajo Urad za nadzor proračuna RS, Računsko
sodišče RS, Evropsko računsko sodišče in drugi organi nadzora (Uredbo o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2007-2013, 4.člen).

6.12.4 Revizijska sled in hramba dokumentacije
Upravičenec je v informacijskem sistemu APZnet dolţan zagotoviti projektni pristop in
revizijsko sled. Revizijsko sled sestavljajo vidni podatki in informacije, ki omogočajo
identificirati posamezne transakcije, določiti njihovo veljavnost, pravilnost in celovitost
izkazovanja v računovodskih izkazih ter dejanskost izvedbe kontrol. Revizijska sled
omogoča, da se posamezna transakcija – zapis o poslovnem dogodku, sledi do njenega
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nastanka, hkrati pa mora omogočati ugotavljanje skladnosti, zakonitosti in popolnosti
obdelav ter zagotavljanje verodostojnosti podatkov v primeru njihove uporabe v sodnih
postopkih ali pri različnih pregledih. Revizijska sled je sistem za zagotavljanje in
kontrolo skladnosti delovanja nekega procesa z internimi in eksternimi predpisi.
Udeleţenci v postopkih črpanja sredstev Evropskega socialnega sklada so vso
dokumentacijo dolţni hraniti 10 let po zaključku operacije/projekta (MDDSZ, 2008).
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7 KONTROLE V OKVIRU MDDSZ

V obdobju izvajanja EPD, so v skladu z Uredbo Ur.l. RS, št. 30/04 o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, neposredni
proračunski uporabniki (v nadaljevanju NPP) odgovorni za izvajanje kontrol po 4. členu.
NPP morajo za izvajanje kontrole v skladu s 4. členom Uredbe Komisije št. 438/2001
ustanoviti kontrolne enote oziroma določiti osebe, ki so odgovorne za izvajanje kontrol
v skladu s tem navodilom. Kontrolne enote oziroma odgovorne osebe za izvajanje
kontrol v skladu s 4. členom Uredbe Komisije št. 438/2001 morajo biti organizacijsko in
interesno ločene od končnih upravičencev.
Organ upravljanja in posredniško telo lahko opravljata dodatne kontrole pred in po
izplačilu sredstev strukturnih skladov iz proračuna. Prav tako lahko organ upravljanja,
plačilni organ in posredniško telo od vseh institucij, vključenih v implementacijo
strukturnih skladov, kadarkoli zahtevajo vpogled v dokumente, ki se nanašajo na
implementacijo. Sistem upravljanja in nadzora mora vsebovati naslednje postopke
(SVRL, 2007b):
1. preverjanje resničnosti dobave blaga, sofinanciranih proizvodov in storitev,
izvedbe storitev oz. gradenj;
2. preverjanje resničnosti izdatkov;
3. zagotavljanje skladnosti z odločbo Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu:
uredbe) na podlagi 28. člena Uredbe (ES) št. 1260/1999:
skladnost projekta oz. programa s programskimi dokumenti (z odobrenim
odstotnim prispevkom skladov, z odobrenimi ukrepi/dejavnostmi, z merili
za izbor ipd.);
prepoved sočasnega prispevka v okviru cilja 1 in pobude Skupnosti ali
prepoved sočasnega prispevka iz več kot enega sklada. Projekti s
pristopom integrativne politike (npr. naloţbe v izobraţevalno infrastrukturo
in poklicno usposabljanje) morajo biti razdeljeni v dva ločena projekta.
4. zagotavljanje spoštovanja nacionalne zakonodaje in pravil Skupnosti, zlasti
glede:
upravičenosti izdatkov za podporo iz strukturnih skladov;
izvajanja postopkov oddaje javnih naročil in drugih postopkov za
dodeljevanje subvencij (drţavnih pomoči) ali sofinanciranje projektov;
dodelitev sredstev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja iz
drţavnega proračuna v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna RS in postopkov za izbor in potrjevanje projektov v skladu z
Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS
informiranja in obveščanja javnosti;
varstva okolja;
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zagotavljanja enakih moţnosti.
Preveriti je potrebno, da se iz strukturnih skladov, skladno s 30.4 členom Uredbe sveta
1260/99, financira le tiste projekte/aktivnosti, kjer se v petih letih od sklepa o odobritvi
sredstev, ki ga sprejme programski svet, bistveno ne spremenijo pogoji financiranja in
izvedbe, ki bi:
v vsebinskem smislu lahko vplivali na doseganje ciljev ali bi pomenili
dodelitev neupravičene prednosti izbranim subjektom na enotnem trgu EU
oz.
bi pomenila spremembo narave lastništva ali sprememb lokacije
podjetniške aktivnosti.
Za spremljanje izvajanja tega člena ter presojo sprejemljivosti posameznih sprememb
so odgovorni NPP, ki o vseh kršitvah ali spremembah v okviru projektov redno
obveščajo organ upravljanja. To še posebej velja za podjetniške projekte in aktivnosti,
ki so prejela pomoč in pri katerih je prišlo do preselitve izven Slovenije oz. bi
sprememba narave projekta ali aktivnosti imela za posledico neupravičeno prednost
subjekta, ki ne bi bila skladna s pravili drţavnih pomoči. Organ upravljanja o vseh
kršitvah obvesti Evropsko komisijo, plačilni organ ter Urad RS za nadzor proračuna.
Dokumentacija o opravljenem pregledu na kraju samem mora vsebovati najmanj
(SVRL, Navodila za izvajanje kontrol na kraju samem po 4. členu Uredbe Komisije
438/2001/ES, 2007):
poročilo o opravljenem delu (o opravljenem administrativnem in fizičnem
pregledu; predmetu pregleda; znesku izdatkov, ki ga je zajemal pregled;
metodi vzorčenja v primeru opravljanja pregleda na vzorcu);
rezultate pregleda;
potrebne ukrepe in priporočila ukrepov za odpravo nepravilnosti.
Kontrolne enote morajo pri izvajanju preverjanj uporabljati kontrolne liste. Kontrolni
listi morajo vsebovati takšna vprašanja, da bo tveganje, da cilj ne bi bil doseţen, čim
manjše.
Preverjanja, ki morajo pokrivati vse vidike – finančne, tehnične in administrativne
narave morajo podati zadostno potrditev, da so bila sredstva pravilno in učinkovito
uporabljena. V primerih, kjer so pregledi na kraju samem opravljeni na vzorcu, mora
biti podana razlaga analize tveganja oz. metoda vzorčenja.
Določila zakonodaje EU se morajo izvajati skladno s pogoji posameznega strukturnega
sklada.
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NPP je dolţan jasno opredeliti naloge notranjih organizacijskih enot in usluţbencev.
Dolţan je zagotoviti ločitev nalog in usluţbencev pri nalogah odobritve pogodb, izplačil
in nadzora. Pri teh nalogah je potrebno zagotoviti izvajanje v skladu z načelom »štirih
oči«. »Načelo štirih oči« pomeni, da določeno funkcijo opravita dve osebi, druga oseba
vedno preveri prvo.
Predstojnik institucije mora v primerih, kjer sta končni upravičenec in NPP del iste
institucije, za izvajanje kontrol v skladu s 4. členom Uredbe Komisije št. 438/2001,
zagotoviti ustrezno ločenost izvajanja funkcij.

7.1 PREGLEDI PROJEKTA / PROGRAMOV V FAZI IZVAJANJA
Izvajanje kontrol po 4. členu poteka kot del sistema notranjih kontrol, ki mora biti
vzpostavljen v vsaki instituciji, ki upravlja s sredstvi domačega proračuna, katerega del
so tudi sredstva strukturnih skladov. Zagotavljati morajo, da je delovanje sistema, v
skladu z obstoječimi EU in domačimi pravili in zakoni. Tako administrativne kontrole kot
kontrole na kraju samem se morajo izvajati v času trajanja projektov/programov.
Kontrolna enota NPP je odgovorna za izvajanje kontrol po 4. členu izvedbene uredbe.
Kontrolna enota je del sistema notranjih kontrol, ki je vzpostavljen v vsaki instituciji.
Kontrolna enota je dolţna izvajati preverjanje dobave sofinanciranih izdelkov, izvedenih
storitev in gradenj ter resničnost izdatkov v času trajanja projekta. Preverjanje dobave
sofinanciranih izdelkov, storitev in gradenj ter resničnost izdatkov je potrebno izvajati
neprestano, ves čas izvajanja. Kontrole vključujejo tudi skladnost izdatkov z ustrezno
odločitvijo Komisije in ustreznimi nacionalnimi pravili in pravili Skupnosti.
Kontrole po 4. členu so sestavljene iz dveh delov: iz administrativnih kontrol in kontrol
na kraju samem. Kontrole po 4. členu morajo biti dokumentirane na kontrolnih listih.
Kontrolne liste morajo vsebovati predmet in rezultat pregleda ter datum in podpis
odgovorne osebe, ki je izvedla preverjanja. Kontrolna enota oz. kontrolor mora z
ugotovitvami seznaniti vodjo NPP ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti, odgovorno
osebo za poročanje o nepravilnostih. Na zahtevo organa upravljanja, mora kontrolna
enota posredovati izpolnjene kontrolne liste ter izsledke opravljenih preverjanj.

7.2 ADMINISTRATIVNE KONTROLE
Kontrolna enota izvaja preverjanje tako, da ob prejemu zahtevka za izplačilo/plačilo od
končnega prejemnika preveri najprej zahtevek in vso spremljajočo dokumentacijo
(račune, dobavnice, bančne garancije, poročilo o napredku, dnevna poročila, časovne
preglednice). Kontrola poteka na podlagi pregledovanja originalnih računov in dokazil o
plačilu ter izračunom upravičenih stroškov projekta. Kontrolna enota preveri skladnost
izdatkov s sprejetim finančnim načrtom in pogodbo oziroma drugo pravno podlago. Na
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podlagi pregledovanja prejetih originalnih računov se izvaja tudi kontrola, da
posamezen projekt ni prejel istočasno tudi druge pomoči iz EU.
Administrativna kontrola mora biti opravljena za vse izdatke. Vsak račun mora biti
preverjen pred posredovanjem zahtevka za povračilo na plačilni organ.
Kontrolna enota mora zagotoviti, da so rezultati pregledov podrobno dokumentirani. V
ta namen mora kontrolna enota (kontrolorji in ostali udeleţenci, ki lahko pripomorejo h
kvaliteti vsebine kontrolnih list) pripraviti kontrolne liste. Posamezni kontrolni listi
morajo jasno določati predmet in rezultat pregleda ter vključevati datum in podpis
odgovorne osebe. Kontrolne liste je smotrno občasno aţurirati glede na izsledke
preteklih preverjanj, ter jih po potrebi dopolniti ali skrajšati, s ciljem, da so opravljena
preverjanja čim bolj učinkovita (SVRL, 2007b).
Pri izvedbi administrativnih kontrol je potrebno preveriti:
Ali se izplačila nanašajo na obdobje upravičenosti, določeno v pogodbi;
Ali se izplačila nanašajo na odobren projekt/program;
Usklajenost s pogoji projekta/programa;
Ali so nastali stroški, za katere se zahteva povračilo iz strukturnih skladov,
upravičeni skladno s pravili o upravičenosti stroškov ter določili v pogodbi;
Ali so vsi originalni računi preverjeni in pristni;
Pravilnost podporne dokumentacije;
Usklajenost s pravili drţavnih pomoči, okoljevarstvenimi pravili in pravili enakih
moţnosti;
Ali je bilo zadoščeno pravilom informiranja in obveščanja javnosti;
Usklajenost s pravili javnega naročanja.
Na podlagi izvedenega pregleda kontrolna enota NPP odobri zahtevek za povračilo s
potrdilom o izvedeni kontroli (kot del zahtevka za povračilo). NPP posreduje zahtevek
za povračilo plačilnemu organu ter kopijo organu upravljanja. V primeru 3. prednostne
naloge prejme kopijo tudi posredniško telo.
Zahtevek za povračilo mora biti izpolnjen skladno z navodili plačilnega organa.

7.3 KONTROLE NA KRAJU SAMEM
Kontrolne enote NPP so odgovorne za preglede na kraju samem skladno s 4. členom
izvedbene uredbe. Najniţji odstotek pregledov na kraju samem ne sme biti niţji od
25% skupnih upravičenih stroškov v programskem obdobju, z izjemo jasno utemeljenih
izjem (na primer: ukrepi z velikim številom majhnih projektov ali projekti, ki so takšne
narave, da razen pregledane dokumentacije (administrativne kontrole), na kraju
samem ni na voljo nobenih dodatnih dokazov o projektu). V primeru velikega števila
majhnih projektov, kar velja predvsem za ESS, je potrebno zagotoviti preglede na kraju
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samem za vsaj 5% upravičenih izdatkov v programskem obdobju. Kadar se pregledi na
kraju samem ne opravljajo za vsak projekt/program mora kontrolna enota pripraviti
analizo tveganja oz. način izbire vzorca. Priporočljivo je, da se vsak projekt preveri na
kraju samem vsaj enkrat v času celotnega projektnega cikla, da se zagotovi, da so
navedeni izdatki resnično nastali in da se izdatki za blago, storitve in gradnje
uporabljajo v namen, za katerega so bila dodeljena sredstva skladov. Vsak investicijski
projekt mora biti pregledan na kraju samem vsaj enkrat v programskem obdobju.
Vrsta pregledov in njihova intenzivnost je odvisna od narave aktivnosti in ravni
zanesljivosti. Za vsako aktivnost mora obstajati moţnost, da je pregledana na kraju
samem in splošni pristop mora zagotoviti, da so vse aktivnosti deleţne takšnih obiskov.
Pregledi in rezultati preverjanj morajo biti podrobno dokumentirani. V ta namen mora
NPP oziroma kontrolna enota pripraviti kontrolne liste. Izpolnjeni kontrolni listi morajo
določati predmet in rezultat pregleda ter vključevati datum in podpis odgovorne osebe.
Evidenco o opravljenih pregledih kontrol na kraju samem lahko predstavljajo tudi
fotografije panojev, promocijski material, material iz izobraţevalnih seminarjev in
diplome, potrdila o prisotnosti na določenem izobraţevanju. Kontrole liste je smotrno
občasno aţurirati, ter jih glede na ugotovitve preteklih pregledov uskladiti. Ključno
vlogo pri pripravi in aţuriranju kontrolnih listov imajo kontrolne enote, ki lahko na
podlagi preteklih izkušenj pomembno prispevajo k zmanjšanju tveganja. (SVRL,
2007b):
Za specifične zahteve posameznega sklada in ukrepa morajo kontrolne enote NPP
pripraviti obrazce za poročila in kontrolne liste. Kontrolne enote NPP morajo po
opravljenih pregledih iz 4. člena, na podlagi dokumentov, ki so jih dolţni zagotoviti
končni upravičenci/končni prejemniki:
sestaviti poročilo o preverjanju (poročilo o izpolnjevanju pregledov iz 4. člena);
 hraniti dokumentacijo o opravljenih pregledih, kontrolnih listih in rezultatih;
 pripraviti Seznam preverjenih računov;
odobriti zahtevke za povračilo (ki morajo biti skladni z rezultati poročila o
preverjanju);
v primeru odkritih nepravilnosti, te sporočiti pristojni osebi znotraj institucije.
Rezultate vseh pregledov, tako administrativnih kot na kraju samem je dolţna oseba, ki
jo določi NPP, na podlagi »principa štirih oči« evidentirati v informacijskem sistemu
ISARR. Pomembno je, da še nekdo preveri rezultate kontrol, preden se dejansko naredi
popoln zaključek kontrol in preden se uredijo vnosi v drţavni informacijski sistem
ISARR.

69

NPP lahko za izvajanje 4. člena izvedbene uredbe sklene pogodbe z drugimi subjekti,
vendar je tudi v tem primeru NPP v celoti odgovoren za pravilno izvajanje nalog
nadzora in vzdrţevanja revizijske sledi, kar pomeni, da mora imeti vzpostavljen
ustrezen nadzor in kontrolo nad drugimi subjekti.

7.4 OPRAVLJENE KONTROLE NA 2. PN V OBDOBJU 2004 - 2008
MDDSZ je do 31.8.2008 izvedel 811 kontrol projektov za EPD obdobje, ki so
sofinancirani s sredstvi Evropskega socialnega sklada. V obdobju 2004 -2008 je bilo
sofinanciranih s sredstvi ESS 7.065 projektov ter vključenih 103.684 oseb, kar pomeni,
da je bilo izvedeno kontrol na 11,5 % projektov. Število kontrol se je drastično
povečalo v letu 2007 in v letu 2008, kar je bila posledica pritiska in ukrepov Vlade RS,
zaradi prenizkega in prepočasnega oddajanja zahtevkov za povračilo.
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Tabela 13 : Opravljene kontrole v obdobju EPD na dan 31.08.2008 na 2. PN, ki jo
izvaja MDDSZ
Program/ aktivnost/ podaktivnost

2004

Kontrole izvedene v letu
2004 2005 2006 2007 2008

Skupaj

Institucionalni programi usposabljanja

EPD06.2.1.01.001

2

11

Usposabljanje na delovnem mestu

EPD06.2.1.04.001

1

11

12

Formalno izobraţevanje

EPD06.2.1.03.001

1

8

9

Nacionalne poklicne kvalifikacije

EPD06.2.1.02.001

1

9

Pot do vključenosti

EPD06.2.2.01.001

1

3

Delovna vključenost invalidov

EPD06.2.2.03.001

1

1

Usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenih v sektorjih v preoblikovanju

EPD06.2.4.02.001

1

1

Usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenih v perspektivnih sektorjih

EPD06.2.4.04.001

1

1

Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju
podjetij

EPD06.2.4.03.001

Lokalni zaposlitveni programi

EPD06.2.4.01.001

Institucionalni programi usposabljanja

EPD06.2.1.05.001

2

Usposabljanje na delovnem mestu

EPD06.2.1.06.001

5

4

42

69

120

Formalno izobraţevanje

EPD06.2.1.07.001

19

6

2

1

28

Nacionalne poklicne kvalifikacije

EPD06.2.1.08.001

16

5

20

5

46

Pot do vključenosti

EPD06.2.2.08.001

4

3

1

Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno
brezposelnih ţensk

EPD06.2.2.04.001

4

20

5

29

Projekti netrţnih zaposlitvenih programov

EPD06.2.2.05.001

7

1

11

Usposabljanje na delovnem mestu in
integrirani programi usposabljanja za
2005 invalide

EPD06.2.2.07.001

Usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenih v sektorjih v preoblikovanju

EPD06.2.4.06.001

Usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenih v perspektivnih sektorjih

EPD06.2.4.07.001

18

10
5

2

22
19
2

3

8

1

6

7

14

2

2

13

17

8

14

22

6

4

1

11

99

39

141

22

5

31

46
6

18
4

64
10

18

1

19

3

EPD06.2.4.05.001

4

EPD06.2.1.09.001
EPD 06.2.2.10.001

Usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenih v sektorjih v preoblikovanju

EPD06.2.4.09.001

Usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenih v perspektivnih sektorjih

EPD06.2.4.10.001

Usposabljanje na delovnem mestu

EPD06.2.1.10.001

Spodbujanje novega zaposlovanja
starejših 2
Usposabljanje na delovnem mestu
2008 2007/2008
Usposabljanje na delovnem mestu 2008

18

1

14

1

EPDO&.2.4.08.001

Pot do vključenosti

Projekti zaposlitvenih programov pri
2007 neprofitnih delodajalcih

2

1

EPD06.2.2.06.001

Usposabljanje na delovnem mestu v
učnih delavnicah in učnih podjetjih

Sofinanciranje stroškov spodbujanja
podjetništva
Spodbujanje novega zaposlovanja
starejših
Formalno izobraţevanje

2006

Koda projekta
(podaktivnost)
ISARR

17

EPD06.2.2.11.001
EPD06.2.4.11.001
EPD06.2.1.11.001
EPD06.2.1.12.001
Skupaj:

12

Vir: MDDSZ, Kontrolna enota in nadzor na dan 31.8.2008, 2008

71

148

37

338

2

19

27

27

9

9

14

14

37

37

38

38

276

811

Iz tabele št. 13 ugotavljamo, da so kontrole zelo zatajile v začetnem obdobju izvajanja
programov, ki so bili sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada. Veliko
ugotovljenih nepravilnosti bi se dalo preprečiti ţe v začetnih fazah izvajanja. Tako pa so
se ugotovitve in posledice teh odkritih nepravilnosti začele reševati šele v letu 2007 oz.
celo v letu 2008 s spremembami javnih razpisov, javnih povabil in dodatnimi navodili in
pojasnili institucij, ki so odgovorne za izvajanje teh aktivnosti v R Sloveniji.
Število odkritih nepravilnosti glede na vrednost oz. višino vrednosti posameznih
projektov je prikazana v nadaljevanju. Kontrole so morale biti izvedene v višini najmanj
25% vrednosti celotne aktivnosti.
Tabela 14: % odkritih nepravilnosti glede na vrednost izvedenih kontrol

Ukrepi

realizacija
izplačil
prejemnikom
od 1.9.2004 do
31.12.2008

SKUPAJ 2.1.

25.161.592,97

6.359.333,12

SKUPAJ 2.2.

8.504.269,02

SKUPAJ 2.4.

23.659.074,94
57.324.936,93

SKUPAJ 2. PN - MDDSZ

vrednost
izvedenih
kontrol

%odkritih
nepravilnosti s
strani KEN/glede
znesek
na vrednost
odkritih
pregledanih
nepravilnosti
projektov

88.679,66

1,39

2.023.993,70

69.439,37

3,43

5.166.278,49

276.893,42

5,36

13.549.605,31

435.012,46

3,21

Vir: SVRL, Letno poročilo o izvajanju EPD za leto 2008, 2009

Višina in % odkritih nepravilnosti je glede na to, da smo se v prvem finančnem
obdobju učili, na celotni 2 prednosti nalogi, ki jo je izvajal končni upravičenec ZRSZ 3,2
%. Vse te ugotovljene nepravilnosti s strani kontrol so se sproti odštevale od zahtevkov
za povračilo in so v bistvu bremenile slovenski proračun. Če pogledamo tabelo št. 14,
ugotovimo, da je najvišji % ugotovljenih nepravilnosti prav na ukrepu 2.4. Razlogi so
predvsem na področju same vsebine ukrepa. V okviru tega ukrepa gre za
sofinanciranje in izplačevanje subvencij za odpiranje novih delovnih mest. Ker se
subvencija izplača ţe na začetku posamezne zaposlitve, je zelo velika verjetnost, da bo
prišlo do prekinitve zaposlitev, saj je osnovni pogoj, da se zaposlitev oz. novo
ustvarjeno delovno mesto obdrţi vsaj 2 leti. Prav zaradi prekinitev oz. neupoštevanja
pogodbenih obveznosti na strani izvajalcev ali delodajalcev, je na tem ukrepu bilo
odkritih največ nepravilnosti.
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Tabela 15: % odkritih nepravilnosti po programih

znesek
odkritih
nepravilnosti

%odkritih
nepravilnosti
s strani
KEN/glede
na vrednost
pregledanih
projektov

3.860,29

1,56

178.159,65

91,80

0,05

443.287,55

611,57

0,14

6.030.673,08

1.507.668,27

26.829,87

1,78

EPD06.2.1.10.001

817.403,25

204.350,81

7.001,23

3,43

EPD06.2.1.11.001

1.356.272,18

339.068,05

479,40

0,14

Usposabljanje na delovnem mestu

EPD06.2.1.12.001

1.543.638,22

385.909,56

0,00

0,00

2008

Promocija poklicev ("Mi znamo")

EPD06.2.1.13.001

692.160,00

173.040,00

0,00

0,00

2004

Formalno izobraţevanje 2004/2005

EPD06.2.1.03.001

4.030.852,55

1.007.713,14

4.661,11

0,46

2005

EPD06.2.1.07.001

3.671.259,68

917.814,92

21.029,87

2,29

2006

Formalno izobraţevanje 2005/2006
Formalno izobraţevanje NOV
2006/2007

EPD06.2.1.09.001

2.290.330,56

572.582,64

733,45

0,13

2004

Nacionalne poklicne kvalifikacije
2004/2005

EPD06.2.1.02.001

135.815,91

33.953,98

740,88

2,18

2005

Nacionalne poklicne kvalifikacije
2005/2006

EPD06.2.1.08.001

1.118.305,11

279.576,28

22.640,19

8,10

25.161.592,97

6.290.398,24

88.679,66

1,41

2004

Pot do vključenosti 2004/2005

EPD06.2.2.01.001

83.246,18

20.811,55

107,33

0,52

2005

Pot do vključenosti 2005/2006

EPD06.2.2.08.001

101.647,01

25.411,75

455,30

1,79

2006

Pot do vključenosti NOV 2006/2007

EPD06.2.2.10.001

66.508,22

16.627,06

785,42

4,72

2004

Delovna vključenost invalidov

EPD06.2.2.03.001

793.860,18

198.465,05

2005

Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno
brezposlenih ţensk

EPD06.2.2.04.001

4.540.000,20

1.135.000,05

2008

Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno
brezposlenih ţensk 2

EPD06.2.2.12.001

595.700,00

148.925,00

2005

Usposabljanje na del mestu in
intergrirani programi usposabljanja
za invalide

EPD06.2.2.06.001

297.397,02

74.349,26

8.445,28

11,36

2005

Projekti netrţnih zaposlitvenih
programov

EPD06.2.2.05.001

446.207,60

111.551,90

5.883,83

5,27

2007

Projekti zaposlitvenih programov pri
neprofitnih delodajalcih

EPD06.2.2.11.001

847.853,63

211.963,41

6.653,99

3,14

2005

Usposabljanje na delovnem mestu v
učnih delavnicah in učnih podjetjih

EPD06.2.2.07.001

realizacija
izplačil
prejemnikom
od 1.9.2004 do
31.12.2008

EPD06.2.1.01.001

989.093,64

247.273,41

2005

Aktivnost / Podaktivnost
Institucionalni programi
usposabljanja
Institucionalni programi
usposabljanja

Koda projekta
(Podaktivnost)
ISARR

EPD06.2.1.05.001

712.638,60

2004

Usposabljanje na delovnem mestu

EPD06.2.1.04.001

1.773.150,19

2005

Usposabljanje na delovnem mestu

EPD06.2.1.06.001

2007

Usposabljanje na delovnem mestu

2007

Usposabljanje na delovnem mestu

2008

Leto
potrditve
OU
2004

SKUPAJ 2.1.

vrednost
izvedenih
kontrol

0,00
39.055,70

3,44
0,00

731.848,98

182.962,25

8.052,53

4,40

8.504.269,02

2.126.067,26

69.439,38

3,27

EPD06.2.4.02.001

402.129,76

100.532,44

0,00

0,00

EPD06.2.4.06.001

2.674.002,00

668.500,50

452,19

0,07

2006

SKUPAJ 2.2.
Usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenih iz sektorja v
preoblikovanju
Usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenih iz sektorja v
preoblikovanju
Usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenih iz sektorja v
preoblikovanju

EPD06.2.4.09.001

760.261,49

190.065,37

852,48

0,45

2004

Usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenih v perspektivnih sektorjih

EPD06.2.4.04.001

370.035,05

92.508,76

0,00

0,00

2005

Usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenih v perspektivnih sektorjih

EPD06.2.4.07.001

637.367,75

159.341,94

1.823,32

1,14

2006

Usposabljanje in izobraţevanje
zaposlenih v perspektivnih sektorjih

EPD06.2.4.10.001

2.242.300,06

560.575,02

12.253,33

2,19

2004

Lokalni zaposlitveni programi

EPD06.2.4.01.001

854.789,36

213.697,34

99.476,72

46,55

2004

Usposabljanje in pomoč pri
ustanavljanju podjetij

EPD06.2.4.03.001

2.216.665,51

554.166,38

14.506,73

2,62

2005

Usposabljanje in pomoč pri
ustanavljanju podjetij

EPD06.2.4.08.001

7.220.404,92

1.805.101,23

117.859,66

6,53

2008

Sofinanciranje stroškov spodbujanja
podjetništva 2008

EPD06.2.4.12.001

3370500

842.625,00

2004

2005

73

0,00

2005

Spodbujanje novega zaposlovanja
starejših

EPD06.2.4.05.001

2007

Spodbujanje novega zaposlovanja
starejših 2

EPD06.2.4.11.001

SKUPAJ 2.4.

SKUPAJ 2. PN - MDDSZ

2.089.603,50

522.400,88

26.841,25

5,14

821.015,54

205.253,89

2.827,74

1,38

23.659.074,94

5.914.768,74

276.893,42

4,68

57..324.936,93 14.331.234,23

435.012,46

3,21

Vir: SVRL, Letno poročilo o izvajanju EPD za leto 2008, 2009

7.5 SPREMLJANJE IN POROČANJE
Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji se za spremljanje in upravljanje
Evropskega socialnega sklada uporablja referenčni informacijski sistem organa
upravljanja ISARR. Prav tako se ISARR uporablja za ustrezno kreiranje baz podatkov, ki
se kreirajo in polnijo s pomočjo Web servisov iz informacijskih sistemov končnih
upravičencev (v nadaljevanju KU). Končni upravičenci morajo kot izvajalci ukrepov,
aktivnosti in podaktivnosti in operacij posredovati OU vse podatke in informacije ter po
potrebi omogočiti tudi neposredni vpogled v dokumentacijo in stanje pri izvajanju tako,
da OU lahko izvaja nalogo spremljanja izvajanja Ukrepov 2. prednostne naloge EPD –
Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje (SVRL, 2008a).
Končni upravičenec mora zagotoviti ustreznost sistema spremljanja in izvajanja
posameznih aktivnosti oz. podaktivnosti pri čemer mora biti zagotovljena sledljivost
sredstev, dodeljenih končnim prejemnikom. Sledljivost sredstev mora biti zagotovljena
od podpisa pogodbe ali sporazuma o izvajanju. Datum podpisa pogodbe pomeni
vključitev končnega prejemnika sredstev v aktivnost oziroma podaktivnost. Zato mora
biti zagotovljena sledljivost sredstev od vključitve končnega prejemnika sredstev v
aktivnost oz. podaktivnost, pa vse do njenega zaključka.
MDDSZ kot neposredni proračunski porabnik poroča organu upravljanja o realizaciji
izvajanja ukrepa in aktivnosti. Z namenom sprotnega pridobivanja informacij in
podatkov o izvajanju aktivnosti oziroma podaktivnosti mora končni upravičenec
pripraviti za nosilca proračunske postavke mesečna, trimesečna, letno in zaključno
poročilo o izvajanju posamezne aktivnosti oz. podaktivnosti z obveznimi elementi iz
seznama podatkov s pripadajočo obrazloţitvijo učinkovitosti izvajanja. Letno poročilo in
zaključno poročilo morata vsebovati tudi oceno učinkovitosti izvajanja programa oz.
(pod)aktivnosti in predlog glede vsebine izvajanja aktivnosti oz. podaktivnosti v
prihodnjem obdobju (SVRL, 2008a).
Za potrebe organa upravljanja končni upravičenec po potrebi pripravi tudi izredna
poročila o izvajanju aktivnosti oz. podaktivnosti s predpisano vsebino in rokom izdelave
glede na zahtevo nosilca proračunske postavke.
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O vseh pomembnejših odstopanjih pri izvajanju programa oz. (pod)aktivnosti po
vsebini in obsegu sredstev je končni upravičenec dolţan posredniško telo tekoče
obveščati. Na podlagi mesečnih oz. periodičnih poročil in realizacije za pretekla
obdobja, nove ocene dinamike izvajanja podprogramov oz. (pod)aktivnosti in planirane
porabe sredstev, končni upravičenec z nosilcem proračunske postavke uskladi izvajanje
in financiranje programa oz. (pod)aktivnosti ter posreduje nosilcu proračunske
postavke v obravnavo in potrditev nov, korigiran predlog, ki se posreduje v nadaljnje
postopke organu upravljanja (SVRL, 2008a).
Končni upravičenec je dolţan nosilcu proračunske postavke posredovati zaključno
poročilo o izvedbi (pod)aktivnosti in realizaciji plačil ali upravičenih stroških končnega
prejemnika v roku 60 dni od zadnjega Poročila o realizaciji plačil pri končnem
prejemniku. Pri zaključnem poročilu gre za to, da se prikaţejo vsi planirani in realizirani
upravičeni stroški, planirana in realizirana poraba KP oz. da je evidentiran izhod iz
programa zadnjega udeleţenca. Vsebina zaključnega poročila je tako popolnoma enaka
letnemu poročilu. Zaključno poročilo mora, tako kot letno, poleg poročanja po
predpisanih kazalcih, vsebovati tudi oceno učinkovitosti izvajanja in predlog o
nadaljnjem izvajanju (pod)aktivnosti (SVRL, 2008a).
Vsa poročila vsebujejo kumulativne podatke – torej podatke od začetka leta do
končnega datuma opazovanega obdobja. Letno poročilo zajema celotno obdobje
posamičnega leta, zaključno poročilo pa zajema celotno obdobje izvajanja, kot je
določeno s sklenjeno pogodbo o izvajanju in sofinanciranju posamezne (pod)aktivnosti.
Podatki v mesečnem, trimesečnem, letnem in zaključnem poročilu morajo biti izkazani
tako, da se zagotovi kontinuiteta spremljanja in moţnost nadaljnje statistične obdelave
podatkov.
Obvezno je potrebno poročati tudi o kazalnikih (predvsem o spolu vključenih, izobrazbi,
starosti, o izhodih v zaposlitev, ….), ki so ţe bili potrjeni s strani Programskega sveta
ESS v okviru vsakega programa aktivnosti. V četrtletnem, letnem in zaključnem
poročilu pa se navedejo kot priloga poročilu.
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Tabela 16: Dinamika poročanja za končnega upravičenca
OBDOBJE
Mesečno

Trimesečno
Letno

ROK ZA ODDAJO POROČILA
5. dni po izteku opazovanega meseca za
prvi del mesečnega poročila
15. dni po izteku opazovanega meseca
za drugi del mesečnega poročila
25. dni po izteku opazovanega
tromesečja
45 dni po izteku koledarskega leta

Zaključno

60 dni od zadnjega Poročila o realizaciji
plačil pri KP
Vir: SVRL, Smernice organa upravljanja za spremljanje izvajanja Enotnega programskega
dokumenta na projektni ravni, 2008

Na podlagi realiziranih plačil prejemnikom, pripravi končni upravičenec mesečno
poročilo o realiziranih plačilih pri končnih prejemnikih na predpisanem obrazcu in
zajema prikaz plačil za obveznosti, ki so se realizirale v predhodnem mesecu. (MDDSZ,
2008).
Poročilo obvezno zajema:
- izjavo, da so bila izvedena vsa preverjanja
- izpise Seznamov prejemnikov s podatki o:
 nazivu prejemnika
 EMŠO/MŠO
 številki pogodbe
 datumu sklenitve pogodbe
 datumu izplačila
 višini izplačila
- obrazloţitve nastalih odstopanj
- tabelo po kategorijah stroškov za posamezno aktivnost/podaktivnost
Podlaga za pripravo mesečnega poročila so realizirani prilivi končnemu upravičencu s
strani neposrednega proračunskega uporabnika, v našem primeru MDDSZ in realizirana
izplačila prejemnikom sredstev. To poročilo je podlaga za izvajanja kontrol po 4.
členu19 na MDDSZ (NPP).
Po izvedenih kontrolah NPP pozove končnega upravičenca sredstev, da pripravi
obdobno poročilo o realiziranih plačilih pri končnih prejemnikih oz. izpis seznama
projektov. Na podlagi takšnega izpisa, pripravi NPP zahtevek za povračilo, ki ga
posreduje Plačilnemu organu na Ministrstvo za finance, kateri pa takšen zahtevek po
preverjanju in ustreznosti certificira ter ga posreduje na Evropsko Komisijo v višini 75%
sredstev, saj 25 % deleţ predstavlja lastno udeleţbo.
19

4. členu Uredbe Komisije 438/2001/ES
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Seznam projektov zajema:
- seznam prejemnikov z vsemi zgoraj omenjenimi podatki
o za posamezno aktivnost/podaktivnost,
o v določenem obdobju,
o za vse organizacijske enote ZRSZ.
V začetku oktobra 2005 je končni upravičenec pripravil 1. poročilo o ugotovljenih
nepravilnostih, ki so bile ugotovljene na podlagi rednih preverjanj s strani ZRSZ po
zaključku posamezne aktivnosti. Dogovor med MDDSZ in ZRSZ je bil, da se o
nepravilnostih poroča v t.i. registru nepravilnosti. Register nepravilnosti se pripravlja na
podlagi podatkov ZRSZ, ki jih ima v dveh različnih sistemih, zato je priprava tudi ročna
v obliki excelove tabele. Uredba Komisije 2035/05 določa, da se na EK posredujejo
samo nepravilnosti nad 10.000 EUR. Niţji zneski se morajo evidentirati in voditi za vse
nepravilnosti v skladu s Smernicami organa upravljanja za spremljanje izvajanja
Enotnega programskega dokumenta na projektni ravni ter tudi ustrezno poročati NPP
ter nato naprej Uradu za nadzor proračuna.
Podatki v registru nepravilnosti se ločeno izkazujejo za terjatve oz. nepravilnosti v
vrednosti pod 10.000 EUR in ločeno za terjatve oz. nepravilnosti nad 10.000 EUR
(Uredba Komisije (ES), št. 2035/05 z dne 12. decembra 2005 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1681/94 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru
financiranja strukturnih politik ter organizaciji ustreznega informacijskega sistema na
tem področju). Register ima v tem trenutku 36 kolon, katere je potrebno izpolniti
ročno. Pred manj kot letom je ta register obsegal 69 kolon, kar pomeni, da se je ZRSZ
uspel dogovoriti z MDDSZ za zmanjšanje spremljanja podatkov, ki niso potrebni oz.
relevantni. Zahtevali so se podatki, ki niso sluţili nikomur, ker pa gre za excelovo
tabelo in ne za informacijski sistem, je bilo vse podatke potrebno pridobiti, ne glede na
dejstvo, da jih nihče ni potreboval. Podatki kot so:
- kdo je odkril nepravilnost,
- kdo je odgovoren za nepravilnost,
- kdaj so se pridobile prve informacije o nepravilnosti,
- kakšna je moţnost izterjave sredstev…
Veliko takšnih podatkov nihče ni zbiral, jih ni nikamor zapisoval, saj so velikokrat ti
podatki tudi bili subjektivna ocena vsakega posameznega strokovnega delavca.
ZRSZ je na vseh nivojih poročanja imel v obdobju 2004 -2006 velike teţave pri
razumevanju, kaj pomeni beseda »projekt«. Za ZRSZ je projekt predstavljal: vključeno
brezposelno oseba k nekemu izvajalcu usposabljanja. Torej vse se je spremljalo na
nivoju brezposelne osebe. S prvimi revizijami s strani Evropske komisije se je ugotovilo,
da takšen način spremljanja ni ustrezen, ne samo na ZRSZ ampak tudi na drugih
institucijah. Ugotovilo se je, da takšno razumevanje ni najboljše, kar pa je avtomatsko
pomenilo, da je potreben drugačen način in sistem poročanja, ki ga do takrat nihče ni
uporabljal. Od ZRSZ se je zahtevalo takojšnje poročanje iz obstoječega in zastarelega
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informacijskega sistema na nov način, ki je bil razumljiv evropskim institucijam.
Potrebno je bilo tudi poročati o podatkih, katere ZRSZ ni nikoli zbiral. Hkrati pa so se
podatki morali pridobiti na nivoju projekta, ki pa je pomenil po novem sledeče:
- pogodba med izvajalcem in ZRSZ ter vse pogodbe z brezposelnimi osebami, ki
so bile vključene k temu določenemu izvajalcu.
Zaradi naknadnega urejanja in pridobivanja podatkov iz zastarelega sistema in zaradi
ročnega zbiranja podatkov in prepisovanja v tabele, je nemalokrat prišlo do
nerazumevanja in nepravilne interpretacije takšnih podatkov ali do samih napak, zato
se je ZRSZ ţe v letu 2004 odločil za izgradnjo novega informacijskega sistema, ki bi
podpiral vse ukrepe sofinancirane s strani Evropskega socialnega sklada in seveda tudi
vse ukrepe, ki se sofinancirajo iz drugih virov. Leta 2007 je ZRSZ vzpostavil nov
informacijski sistem APZnet, kateri sedaj v popolnosti omogoča spremljanje in
poročanje o vseh pomembnih vsebinah. Hkrati pa je prilagojen in v pomoč
vsakodnevnemu operativnemu delu strokovnim delavcem. Informatizacija še vedno
poteka na področju priprave izpisov za poročanje o nepravilnostih, torej avtomatskega
izpisa registra nepravilnosti. Za ta namen se je ustanovila posebna delovna skupina, ki
ima rok za pripravo vseh potrebnih vsebinskih in programerskih specifikaciji do 31. 8.
2009. In prav ta delovna skupina je bila posledica predhodnega soglasja z MDDSZ o
zmanjšanju števila podatkov za poročanje o nepravilnostih. V nasprotnem primeru, bi
delovna skupina imela veliko zahtevnejše delo.

7.6

IZVAJANJE KONTROL PO 13. ČLENU UREDBE 1828/2006/ES V
NOVEM FINANČNEM OBDOBJU

7.6.1 Administrativne kontrole
Za izvajanje administrativnih kontrol po 13. členu je odgovorna kontrolna enota OU
oziroma oseba posredniškega telesa, ki je neodvisna od izvajanja operacij.
Predmet administrativne kontrole po 13. členu je vsak račun oziroma zahtevek za
izplačilo (vmesni ali končni). Kontrolor pregleda račun oziroma zahtevek za izplačilo in
spremljajočo dokumentacijo (pogodbe, seznam računov, naročilnice, dobavnice,
bančne garancije, poročilo o napredku, dnevna poročila, časovne preglednice,
dokumentacijo o izvedbi postopka javnega naročila, dokumentacijo zaposlitev, dokazila
o plačilu in drugo). Dokazila, ki jih morajo predloţiti upravičenci, so določena v
katalogu upravičenih stroškov, ki je priloga Navodil organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013.
Pred posredovanjem zahtevka za povračilo organu za potrjevanje morajo biti izvršene
vse administrativne kontrole po 13. členu.
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Novost so t.i. kontrolni listi. Administrativne kontrole morajo biti dokumentirane.
Oseba, ki izvaja administrativne kontrole mora izpolnjevati kontrolne liste. Kontrolni listi
predstavljajo nepogrešljivo delovno orodje, saj kontrolorja opominjajo, da ne pozabi
česa bistvenega. Hkrati predstavljajo sistematičen pregled in dokaz, da je bilo delo
opravljeno. Vsak kontrolni list mora kontrolor datirati in podpisati. Pomembno je, da
vsak kontrolor dosledno vodi evidenco opravljenega dela in jo ustrezno arhivira.
Kontrolni listi se na podlagi ugotovitev preteklih kontrol, pridobljenih izkušenj, spoznanj
in primerov dobre prakse smiselno posodabljajo in usklajujejo. Ključno vlogo pri
pripravi in aţuriranju kontrolnih listov imajo kontrolorji, ki na podlagi preteklih izkušenj
pomembno prispevajo k zmanjšanju tveganja.
Kontrolor posredniškega telesa izvede administrativno kontrolo po 13. členu (SVRL,
2008g):
I. Pred izplačilom iz proračuna:
Ustrezno evidentira prejeto dokumentacijo.
S pomočjo kontrolnega lista izvede administrativno kontrolo po 13. členu
Uredbe 1828/2006/ES.
Pisno obvesti odgovorne osebe (upravičenca, skrbnika pogodbe NPU, idr.) o
rezultatih opravljene administrativne kontrole ter potrdi zahtevek za
izplačilo. V primeru pomanjkljive dokumentacije oziroma ugotovljene napake
ali nepravilnosti pozove odgovorne osebe k dopolnitvi dokumentacije in
ustrezno zmanjša, pošlje v popravek ali zavrne zahtevek za izplačilo.
Na podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo neposredni proračunski
uporabnik izvrši plačilo iz proračuna in posreduje kontrolorju posredniškega
telesa dokazilo o plačilu (izpis iz sistema MF-ERAC).
II. Po izplačilu iz proračuna:
Na podlagi prejetega dokazila o izplačilu iz proračuna preveri pravilnost
izvedenega izplačila.
Zaključi kontrolni list, ga ustrezno evidentira in v vednost posreduje
odgovornim osebam (upravičencu, skrbniku pogodbe NPU, idr.).
Preveri in potrdi zahtevek za povračilo, ki mu ga pred posredovanjem na
organ za potrjevanje v preverjanje posreduje posredniško telo (pristojna
notranja organizacijska enota).
Ustrezno arhivira dokumentacijo opravljene administrativne kontrole. Iz
dokumentacije mora biti razvidno opravljeno delo, ime in naziv osebe, ki
je izvedla kontrolo, lokacija, kjer se nahaja originalna dokumentacija,
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datum in rezultati preverjanja, ukrepi, sprejeti v zvezi z ugotovljenimi
nepravilnostmi oziroma napakami, idr.
Priporočljivo je, da kontrolor posredniškega telesa izvaja preverjanja na terenu, kjer
preveri obstoj in pristnost celotne dokumentacije, ki je podlaga zahtevka za izplačilo,
zato mu mora biti dostop do originalnih dokumentov kadarkoli omogočen. Svoje
ugotovitve dokumentira v poročilu.
V primeru ko administrativne kontrole izvaja posredniško telo, lahko organ upravljanja
opravlja dodatne vzorčne administrativne kontrole pred in po izplačilu sredstev
kohezijske politike iz proračuna, da si pridobi zagotovilo, da so administrativne kontrole
ustrezno izvedene.

7.6.2 Kontrole na kraju samem
Za izvajanje kontrol na kraju samem je v novem obdobju odgovorna kontrolna enota
organa upravljanja. Namen kontrole na kraju samem je zagotoviti, da so navedeni
stroški resnično nastali in da se uporabljajo v namen, za katerega so bila dodeljena
sredstva evropske kohezijske politike. Preveri se, ali je bila operacija dejansko
izpeljana, ali so bila plačila pravilno in dejansko izvedena, ali so bili spoštovani vsi
predpisani postopki, ali so bili izvedeni potrebni pregledi itd.
Kontrola na kraju samem se lahko izvede na vzorcu. V kolikor se kontrola na kraju
samem izvaja na vzorcu, se izbor preverjanj izvede na podlagi analize tveganja, ki jo
opravi kontrolna enota OU. Kontrola na kraju samem se izvede glede na opredelitev
vzorca pridobljenega na podlagi analize tveganja za posamezni operativni program v
tekočem koledarskem letu. Kontrolna enota OU uporabljeno metodo vzorčenja vsako
leto pregleda in jo po potrebi ustrezno spremeni oziroma dopolni. Kontrolna enota OU
mora voditi evidenco, ki opisuje in opravičuje metodo vzorčenja in evidenco izbranih
operacij za preverjanje. Za metodo vzorčenja so značilna naslednja merila: točnost,
uporabnost (matrično in koncentracijsko območje), meja zaznavnosti, meja določitve,
natančnost, ponovljivost, obnovljivost, selektivnost, občutljivost, linearnost, merilna
negotovost in druga merila, ki se lahko izberejo po potrebi. Kontrolor na podlagi
naključnega vzorčenja ali po lastni presoji (npr. na osnovi preteklih ugotovitev in
izkušenj) pri posameznem upravičencu izbere pogodbe, katerih obračune in pravilnost
izvedbe postopka v celoti pregleda.
Kadar kontrolorji ugotovijo napake oziroma nepravilnosti je treba povečati obseg in
frekvenco izvajanja kontrol, da se ugotovi, ali podobne teţave obstajajo tudi pri
aktivnostih, ki še niso bile preverjene.
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Kontrolna enota OU na podlagi rezultatov analize tveganja pripravi okvirni letni načrt za
izvajanje kontrol na kraju samem in vodi natančno evidenco izvedenih kontrol na kraju
samem.
Praviloma se preverja najbolj zahtevne, nove in finančno obseţne operacije, operacije
na novo vključenih ministrstev in operacije, ki se nadaljujejo v novem programskem
obdobju in za katere je bila izdana negativna ocena oziroma so bile odkrite
pomanjkljivosti pri izvajanju. Kontrolna enota organa upravljanja lahko po potrebi
predlaga dodatna preverjanja, na primer na podlagi suma o nepravilnostih,
ponavljajočih se napak in podobno (SVRL, 2008g).

7.6.3 Postopek izvedbe kontrole na kraju samem
Kontrole na kraju samem je potrebno načrtovati vnaprej, da bi zagotovili njihovo
učinkovitost. Kontrolor mora pred izvedbo kontrole na kraju samem pridobiti vse
podatke o predmetu preverjanja, preučiti rezultate administrativnih kontrol in
preverjanj na terenu, preučiti pravne podlage, se po potrebi povezati z odgovorno
osebo za izvajanje projekta in določiti cilj ter namen kontrole na kraju samem (SVRL,
2008g).
Kontrolna enota organa upravljanja o izvedbi kontrole na kraju samem upravičenca
praviloma predhodno pisno obvesti. Naloga upravičenca je, da za izvedbo kontrolnega
pregleda zagotovi ustrezen prostor, sistematično in kronološko urejeno originalno
dokumentacijo ter prisotnost odgovornih oseb. V določenih primerih se lahko kontrola
na kraju samem izvede tudi brez predhodnega obvestila (SVRL, 2008g).
Kontrola na kraju samem se praviloma izvaja v obliki intervjuja z odgovorno osebo za
izvedbo operacije pri upravičencu. Kontrola poleg razgovora vključuje tudi fizični
pregled originalne dokumentacije (pogodbe, računi in druga spremljajoča
dokumentacija), pregled finančno računovodskega sistema, pregled rezultatov
operacije, načina arhiviranja dokumentacije, idr. V primerih, ko gre za veliko število
računov, pogodb,… se lahko smiselno določi odstotek obsega pregleda originalne
dokumentacije. Kontrolo izvedeta najmanj dva kontrolorja (SVRL, 2008g).
Pregledi in rezultati preverjanj morajo biti podrobno dokumentirani. V ta namen
kontrolna enota OU pripravi kontrolne liste s pomočjo katerih izvede kontrolo na kraju
samem. Izpolnjeni kontrolni listi morajo določati predmet in rezultat pregleda, datum
opravljene kontrole, imena in podpise oseb, ki so kontrolo izvedle, idr. Kontrolne liste
je smotrno občasno aţurirati ter jih glede na ugotovitve preteklih kontrol dopolniti
oziroma uskladiti.
Kontrolor mora biti poleg ţe navedenega pozoren predvsem na (SVRL, 2008g):
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a) nepravilne količine,
b) odstopanja v kakovosti,
c) neprijavljene prihodke,
d) neupravičeno prodajo,
e) več zahtevkov za isto dobavo, storitev ali gradnjo,
f) pravilnost izbirnih postopkov,
g) kršenje pravil informiranja in obveščanja javnosti,
h) neustrezno revizijsko sled,
i) napake pri finančnem toku med upravičencem in partnerji,
j) ločene računovodske evidence,
k) drugo neupoštevanje pogodbenih pogojev,
l) druge kršitve zakonodaje.
Kontrolor mora po opravljeni kontroli na kraju samem, na podlagi izpolnjenih kontrolnih
listov in v kontroli zbranih dokumentov, pripraviti poročilo o izvedeni kontroli na kraju
samem ter poročilu priloţiti spremljajočo dokumentacijo in kontrolne liste. Evidenco o
opravljenih kontrolah na kraju samem lahko predstavljajo tudi fotografije panojev,
fotografije iz delavnic, usposabljanj, promocijski materiali iz izobraţevanj in
usposabljanj, ostala gradiva iz seminarjev, liste prisotnosti, potrdila o prisotnosti na
določenem izobraţevanju oziroma usposabljanju, ipd. (SVRL, 2008g).
Iz poročila mora biti jasno razviden predmet kontrole, opravljeno delo, opisana
uporabljena metoda vzorčenja, datum izvedene kontrole na kraju samem, imena
kontrolorjev, ugotovitve, natančen opis odkritih nepravilnosti z jasnim sklicevanjem na
ustrezna nacionalna pravila in pravila Skupnosti, ki so bila kršena ter navedbo sprejetih
korektivnih ukrepov, idr. (SVRL, 2008g).
Poročilo o izvedeni kontroli na kraju samem se posreduje upravičencu, neposrednemu
proračunskemu uporabniku v vlogi posredniškega telesa, sektorju, ki je na organu
opravljanja zadolţen za posamezen operativni program, organu za potrjevanje,
revizijskemu organu in v primeru ugotovljene nepravilnosti tudi osebi, odgovorni za
zbiranje informacij o nepravilnostih najkasneje v 8 dneh od zaključka kontrole.
Kontrolor ustrezno arhivira dokumentacijo opravljenih kontrol na kraju samem.

7.6.4 Zagotavljanje revizijske sledi
Za vsako operacijo se mora zagotavljati zadostna in ustrezna revizijska sled na vseh
ravneh. Zadostna in ustrezna revizijska sled omogoča revizorjem, da pridobijo
podrobnejši pregled nad postopki, ki se izvajajo pri porabi sredstev kohezijske politike
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ter omogoča pregled nad dokumenti, ki so nastali pri izvajanju postopkov porabe teh
sredstev. Revizijska sled mora vsebovati opis aktivnosti in dokumentov uporabljenih v
postopkih izvajanja vseh udeleţencev. To pomeni, da se vsi podatki in dokumenti, ki so
pomembni za nastale stroške v okviru operacije lahko izsledijo. Tako mora zadostna
revizijska sled vsebovati informacije o udeleţencih in njihovih notranjih organizacijskih
enotah, naloge udeleţencev in njihova medsebojna razmerja, odgovornost enot in
udeleţencev, tip, obliko in kraj hrambe dokumentacije ter informacijo o veljavnih
predpisih, internih in posamičnih aktih ter priročnikih.
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 v 5. in 6. členu določa, da sta
za zagotovitev zadostne in ustrezne revizijske sledi odgovorna organ upravljanja in
posredniško telo.
Revizijska sled v skladu s 15. členom Uredbe 1828/2006/ES
posamezni operativni program izpolnjuje naslednja merila:

šteje za ustrezno, če

a) omogoča uskladitev skupnih zneskov, ki so bili potrjeni za Komisijo, z natančno
računovodsko evidenco in spremnimi dokumenti, ki jih hranijo organ za
potrjevanje, organ za upravljanje, posredniška telesa in upravičenci, v zvezi z
operacijami, sofinanciranimi v okviru operativnega programa;
b) omogoča preverjanje plačila javnega prispevka upravičencu;
c) omogoča preverjanje uporabe meril za izbor, ki jih nadzorni odbor določi za
operativni program;
d) za vsako operacijo vključuje, če je to primerno, tehnične zahteve in načrt
financiranja, dokumente o odobritvi donacije, dokumente o postopkih javnega
naročanja, poročila o napredku ter poročila o izvedenem preverjanju in
revizijah.

7.6.5 Poročanje na ravni upravičenca o izvajanju nalog
Neposredni proračunski
upravičencev.

uporabnik

pridobiva

podatke

na

ravni

operacije

od

Postopek (SVRL, 2008b):
 v primeru, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa,
upravičenec posreduje podatke na ravni operacije posredniškemu telesu za
namen priprave mesečnih, polletnih in letnih poročil, posredniško telo
pridobljene informacije agregatno predstavi v poročilu na ravni prednostne
usmeritve in jih posreduje organu upravljanja. Organ upravljanja na podlagi
tega pripravi poročilo na ravni razvojne prioritete;


v primeru, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca,
pripravlja in posreduje poročila na ravni operacije in prednostne usmeritve
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organu upravljanja, ki na podlagi tega pripravi poročilo na ravni razvojne
prioritete.
Podatki, ki so za potrebe poročanja navedeni pri prijavi operacije in se prenesejo v
obrazce za poročanje neposredno iz informacijskega sistema ISARR (SVRL, 2008b):
 vrednost operacije;
 višina dodeljenih sredstev kohezijske politike;
 celotni upravičeni izdatki;
 celotni javni upravičeni izdatki;
 znesek prispevka Skupnosti v celotnih javnih upravičenih izdatkih;
 deleţ prispevka Skupnosti v celotnih javnih upravičenih izdatkih;
 deleţ prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih stroških operacije;
 deleţ javnih upravičenih izdatkov v skupnih upravičenih stroških;
 namenska sredstva EU za kohezijsko politiko;
 slovenska udeleţba za sofinanciranje kohezijske politike;
 razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko
politiko in na postavkah slovenske udeleţbe za sofinanciranje kohezijske
politike;
 stopnja intenzivnosti drţavne pomoči in
 finančni načrt operacije po stroških.
Podatki, ki se za potrebe poročanja spremljajo na mesečni, polletni in letni ravni (SVRL,
2008b):
 obseg sredstev na izdanih zahtevkih za izplačilo (izdatki, ki so jih plačali
upravičenci);
 ustrezni javni prispevek na posameznem zahtevku za izplačilo;
 obseg izdatkov iz zasebnih virov;
 obseg sredstev na registriranih ZZP;
 obseg sredstev na avtoriziranih ZZP;
 obseg sredstev na zavrnjenih ZZP in
 obseg izdatkov, za katere je bilo prejeto povračilo na podlagi ZZP.
Poročanje o spremembi operacije
Upravičenec o vsaki spremembi operacije obvešča skrbnika pogodbe pri neposrednem
proračunskem uporabniku. Skrbnik pogodbe v primeru bistvenih sprememb pri
izvajanju operacije, izda Sklep o spremembi odločbe o potrditvi operacije. V tem
primeru skrbnik pogodbe obvesti organ upravljanja o nastalih spremembah ter predloţi
spremembo podatkov, prijavo in potrditev instrumentov za izvajanje kohezijske politike
v programskem obdobju 2007-2013 (SVRL, 2008b).
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7.7 OCENA STROŠKOV OPRAVLJANJA KONTROL
Vse do maja 2008 je ZRSZ kot izvajalec oz. končni upravičenec imel izredno veliko
stroškov z vsemi kontrolami, ki so sledile izvajanju aktivnosti. Šele maja 2008 je bil
sklep kolegija vodstva ZRSZ, da se ti stroški morajo omejiti, zato se ni smelo več
kopirati dokumentacije, ki so jo zahtevale kontrole raznih institucij, predvsem pa
kontrole Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve. Glede na spodnjo tabelo so
stroški izvedbe kontrole enega spisa, kar ni tudi nujno celoten projekt, na ZRSZ znašali
povprečno 37,50 EUR (ZRSZ, 2009c).
Tabela 17: Povprečni stroški izvedbe kontrole projekta
STROŠKI

V EUR

priprava podatkov

110

kopiranje
delo delavca zavoda za
pripravo
dokumentacije,
kopiranje ter pojasnila
ter delo konroloraja
MDDSZ

25

120

poštnina

15

drugi stroški
SKUPAJ
Vir: ZRSZ, Izračun povprečnih stroškov izvedbe kontrole, 2009c

5
275

Glede na dejstvo, da je bilo izvedenih 811 kontrol do 31.8.2008, skupen znesek
stroškov ni zanemarljiv, saj znaša izračun kar 223.025,00 EUR. V ta znesek so zajeti
administrativni stroški (pošta, papir, kopije), stroški dela (plača, dnevnice, potni
stroški) in potrebna osnovna sredstva (računalnik) ter drugi stroški (predvsem posredni
stroški). Največ stroškov nastaja prav na področju dela, saj je veliko terenskega dela,
kar zelo povečuje ceno izvedbe ene kontrole. Tudi ostali stroški niso zanemarljivi, saj je
bilo do maja leta 2005 veliko dela na področju kopiranja dokumentacije, tudi tiste
dokumentacije, ki ni bila relevantna za izvedbo kontrol, saj kontrolorji dejansko niso
vedeli kaj morajo kontrolirati in so tako zahtevali popolnoma vso dokumentacijo.
Vseh nepravilnosti na 2 prednostni nalogi, na aktivnostih katere je izvajal ZRSZ, je bilo
ugotovljeno v višini 435.012,46 EUR. Glede na oceno znašajo stroški izvedbe kontrol na
teh ukrepih 51% vseh odkritih nepravilnosti.
Kot sem ţe uvodoma navedla se postavlja vprašanje mejne koristnosti kontrol, saj
mejna korist kontrol pada, ko se stroški povečujejo. Vprašanje je tudi ali je moţno
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procent nepravilnosti zmanjšati v še razumnih stroških in kakšen % nepravilnosti je še
sprejemljiv? Na to vprašanje je izredno teţko odgovoriti, saj so stroški izvedbe kontrol
v višini 51% odkritih nepravilnosti. Stroški nastajajo na Ministrstvu za delo, druţino in
socialne zadeve, saj je kontrolorje treba plačati, poskrbeti za opremo in povrniti stroške
prevozov, dnevnic izvedbe kontrol na kraju samem ali pri končnem upravičencu ali pa
pri samem izvajalcu aktivnosti. Ob predpostavki, da nastajajo stroški še pri prejemniku
sredstev, bi po mojih izračunih ti stroški dodatno znašali še 50 do 60 EUR na
posamezen projekt. V dodatne stroške sem vključila stroške dela in priprave
dokumentacije (kopije, papir) pri končnem prejemniku sredstev. Tako bi stroški kontrol
v celoti znašali vsaj 63% vseh odkritih nepravilnosti.

7.7.1 SCM metoda – administrativno breme
Na podlagi analize in navedb aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo administrativnih
kontrol po 4. členu Uredbe, sem opredelila informacijske obveznosti in administrativne
aktivnosti. Za vsako administrativno aktivnost sem zbrala stroškovne in druge
parametre, ki so sluţili za izračun administrativnih stroškov na podlagi ankete
zaposlenih, ki so bili neposredno vključeni v izvajanja kontrol. Tako so izračunani
administrativni stroški za administrativne aktivnosti, ki so morale biti izvedene na
podlagi Navodil za izvajanje kontrol na kraju samem po 4. členu Uredbe Komisije
438/2001 in Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v
Republiki Sloveniji. Uradni list RS, št. 30/04, 48/04, 87/04, 39/05 in 7/2006. Model
vsebuje informacijske obveznosti in administrativne aktivnosti, katere so nujno
potrebne za izvedbo teh nalog (Navodila o merjenju administrativnih stroškov ver. 2.0,
24.7.2007).
Tabela 18: Informacijske obveznosti in administrativne aktivnosti
Administrativne
aktivnosti

IO

Naziv IO

IO1

ZRZS mora pripravljati poročila
za pripravo zahtevkov za
povračilo

AA-1

priprava in izpis seznamov
prejemnikov sredstev

IO2

vzorčenje

AA-1

priprava vzorca

IO3

izveba administrativne
kontrole

AA-1

priprava dopisa upravičencu o
izvedbi kontrole

AA-2

pregled dokumentacije na
kraju samem

AA-1

priprava poročila za
upravičenca

AA-2

odgovor upravičenca

IO4

zaključek kontrole

Na podlagi izvedbe ankete med zaposlenimi, ki so neposredno vključeni v sistem
kontrol, sem izračunala povprečni strošek na projekt, ki znaša 286,14 EUR. Lahko
rečem, da je ugotovitev stroškov na podlagi ankete in SCM metode zelo podobna
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ugotovitvi višine stroškov kontrol, katere sem izračunala na podlagi lastnih izkušenj ter
subjektivne ocene povprečnih stroškov izvedbe kontrole posameznega projekta.

Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev Evropske
kohezijske politike v RS

AA-1 8,71 25,71
AA-1 3,71 0,00

104,40
33,54

1
1

1,46

15,65

1

27,29

113,72

1

AA-1 1,57

131
811

13.676,96
27.200,94

40.877,90

12.689,83

104.913,28

811

AA-2 9,57

0,83

11.332,34

0,46

12.434,72

0,31

3.988,23

0,31

28.984,51

0,39

12.271,26

0,50

27.228,17

Administrativno
breme IO

Administrativno
breme AA

Izračun
korek.faktorjev

Administrativni
strošek IO

Administrativni
strošek AA

število populacije

frekvenca

cena

izdatki

čas (ure)

AA

predpis

Tabela 19: Izračun in ocena administrativnih stroškov ter izračun in ocena
administrativnega bremena

23.767,05

92.223,44
811
31.814,37

AA-1 4,29 0,53

39,23

1

811

AA-2 7,29 1,36

67,15

1

811

32.972,74

86.270,70

54.456,33
232.061,88

39.499,42
96.239,22

Ocenjeno je, da administrativni stroški obligacij, ki izhajajo iz 4. člena Uredbe 438/2001
znašajo 232.091,88 EUR, medtem ko administrativno breme predstavlja 96.239,22
EUR. Stroške bi lahko zmanjšali za več kot 58,5 % v kolikor bi se kontrol lotili na bolj
racionalen način in če bi se zavedali, da kontrole nepotrebnih listin povzročajo veliko
nepotrebnih stroškov vsem udeleţenim v sistemu izvajanja kontrol. Predvsem so to
kontrole plačilnih list, REK obrazcev, nastalih stroškov, ki so zanemarljivi oz. zelo nizki.
Poudariti je potrebno, da je v izračunu upoštevano število izvedenih kontrol projektov.
V kolikor bi bilo izvedeno še več kontrol, bi administrativni stroški izvajanja bili še višji.
Največje administrativne stroške prinaša fizična izvedba kontrol posameznega projekta
na kraju samem, saj pri tem nastajajo najvišji stroški, katere pa lahko samo omejimo z
drugačnim načinom izvedbe kontrol in s spremembo Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev Evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007 – 2013.

7.7.2 Aktivnosti za zmanjšanje stroškov na področju izvajanja kontrol
Stroški izvedbe kontrol na ZRSZ so se od meseca maja 2008 nekoliko zmanjšali, saj ni
potrebno več kopiranja, ampak se sedaj celotna dokumentacija skenira in posreduje
preko elektronskih medijev ustreznim organom, ki izvajajo kontrole. Čeprav v tem
primeru odpadejo stroški kopiranja, poštnine in delno delo delavca, ki pripravlja
dokumentacijo, pa še vedno ti stroški niso zanemarljivi. Dejstvo je, da je bilo potrebno
kupiti oz. nabaviti optične čitalce oz. skenerje za 12 območnih sluţb ZRSZ ter za
centralno sluţbo ZRSZ ter usposobiti zaposlene za pravilen način dela. Stroški za
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izvedbo poenostavitev niso bili majhni, saj je znesek nakupa te opreme znašal 6.000
EUR. ZRSZ je moral izvesti kratka usposabljanja za uporabo teh čitalcev. Usposabljanja
so se izvajala po območnih sluţbah ZRSZ, zato je strošek usposabljanja bil nekoliko
niţji, vendar je povprečno znašal vsaj 2.000 EUR. V ta izračun so upoštevani stroški
dela 2 oseb, ki sta usposabljanje vodila ter potni stroški teh dveh oseb. Delo je
bistveno enostavneje, saj so optični čitalci veliko boljša izbira kot fizično kopiranje
dokumentacije. Odpadejo vsi stroški na področju pisarniškega materiala in tudi del
stroškov dela, saj so nabavljeni čitalci veliko enostavnejši za samo uporabo. Je pa še
vedno potrebno skenirati celotne spise in razpisno dokumentacijo, zato menim, da se
stroški dela ne bodo veliko zmanjšali glede na prejšnje obdobje, saj je delo človeka še
vedno nujno in predvsem veliko bolj zahtevno, vendar pa ne bo večine administrativnih
stroškov. V tabeli št. 20 je pregled stroškov, ki nastajajo po nabavi optičnih čitalcev, ki
so za 40% niţji glede na stroške opredeljene v sistemu kopiranja dokumentacije.
Tabela 20: Stroški izvedbe kontrole projekta po nabavi skenerjev
STROŠKI
priprava podatkov
kopiranje

110
0

delo delavca zavoda za pripravo
dokumentacije, pojasnila ter
delo kontrolorja MDDSZ
poštnina
drugi stroški
SKUPAJ
Vir: ZRSZ, Izračun povprečnih stroškov izvedbe kontrole, 2009c

55
0
0
165

Stroški izvedbe kontrole projekta bi tako znašali 165 EUR in bi prihranek znašal vsaj
100 EUR na posamezen projekt glede na obe metodi izračunavanja nastalih stroškov
kontrole projekta. V ta izračun ni bila upoštevana nabava optičnih čitalcev in stroški
usposabljanja uporabnikov. V kolikor pa upoštevam še te stroške, bi bil prihranek
stroškov v višini 90 – 100 EUR na posamezen projekt.
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8 PRIMERJAVA MED OBEMA FINANČNIMA OBDOBJEMA

Pravila črpanja ostajajo zelo podobna, vendar se je v novem obdobju spremenil
predvsem postopek črpanja v Sloveniji. Na podlagi izkušenj s stare finančne
perspektive, so se udeleţenci v sistemu veliko naučili in hkrati prišli do določenih
spoznanj in ugotovitev, ki so vsekakor pripomogle pri določanju pravil v novem
finančnem obdobju. Seveda situacija še ni idealna in bo potrebno preteči še nekaj
časa, da bodo vsi akterji v sistemu spoznali, da je področje nacionalnega pomena in da
je problematiko potrebno reševati celovito.

8.1 POTREBNE POENOSTAVITVE IN IZBOLJŠAVE ČRPANJA SREDSTEV
Glede na izkušnje črpanja sredstev na Evropskem socialnem skladu in glede na vse
predpisane postopke in predvsem izvajanje kontrol, se je v mesecu februarju 2009, s
strani vključenih v izvajanje črpanje sredstev, posredoval dopis na Vlado RS, kjer so se
opredelile teţave in predstavili moţni predlogi poenostavitev in izboljšav črpanja
sredstev.
Predlogi so se nanašali tako na spremembo 28., 29. in 30. člena Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev, ki so podrobneje opredeljeni v navodilih Organa
upravljanja (Navodila za izvajanje kontrol po 13. členu, Navodilo o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje, Navodilo za
spremljanje in poročanje o izvajanju kohezijske politike, in ostali). Glede na to, da
omenjeni členi določajo pristojnosti temeljnih institucij znotraj sistema, se pričakuje, da
bodo te institucije (organ upravljanja, posredniška telesa in organ za potrjevanje)
ustrezno prilagodile svoje notranje procedure v smislu čim hitrejšega procesiranja
zadev brez nepotrebnega administrativnega zavlačevanja.
Bistveno bi bilo, da bi vloge, odobritve in kontrole nad porabljenimi sredstvi bile
koordinirane iz enega mesta v RS, kjer bi naj delovali visoko usposobljeni kadri.
Eden od pogojev za boljše črpanje je tudi identično tolmačenje vseh navodil in
pravilnikov, ki bi morali biti osnovani na premisi, da je ključni interes hitro, učinkovito
črpanje evropskih sredstev v skladu z minimalnimi zahtevami evropske zakonodaje. Na
področju financiranja je bistvenega pomena uvedba avansiranja. Potrebno bi bilo
natančno definiranje nakazil, npr: (1) Predplačilo do 35% upravičenih stroškov ob
sklenitvi pogodbe. (2) Prvi zahtevek – datum: potrebno predloţiti dokazila za
predplačilo. Do kdaj se črpa predplačilo? Predvsem pa je potrebno dobiti mnenje
podjetij kaj to pomeni iz računovodskega vidika, da se po nepotrebnem ne povečuje
davčna osnova za dobiček…
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Potrebna bi bila tudi koncentracija razpisov. Razpisi so razdrobljeni in posledično
podjetja zmedena – kam kateri razpis sodi in komu je namenjen ter hkrati zmanjšati
število razpisovalcev. Razpisovalcev je preveč in preveč pogosto tekmujejo med seboj.
Tipičen prime zmede je bila objava podobnih razpisov s strani dveh različnih institucij
za operacijo Usposabljanje in izobraţevanje za konkurenčnost in zaposljivost. V
presledku parih mesecev sta se objavila dva javna razpisa. Upravičenec v primeru
prvega javnega razpisa je bil ZRSZ, v primeru drugega pa Javni sklad RS za razvoj
kadrov in štipendije. Nastala je nepopisna zmeda na strani izvajalcev, saj se je večina
izvajalcev prijavila na oba razpisa. Kasneje v postopku kontrol je prišlo do zmede na
terenu tudi glede posredovanja dokumentacije, predvsem pa so izvajalci bili prepričani,
da gre za en sam razpis.
Hkrati bi bilo potrebno oblikovanje prakse sistema t.i. odprtih razpisov v primeru
nepovratnih sredstev oziroma subvencij ob pogoju, da ima razpisovalec (posredniško
telo ali agent) ustrezne kadrovske kapacitete, ki bodo prijaviteljem nudile tudi
strokovno podporo v smislu izboljšave projektnega predloga. Zagotovitev kadrovskih
kapacitet in strokovno usposabljanje bi se lahko pokrilo iz sredstev tehnične pomoči.
Podjetjem, ki so bila izbrana na razpisih, se zaradi objektivnih okoliščin (finančne in
gospodarske krize) omogoči zmanjšanje ali časovni zamik pri doseganju zastavljenih
ekonomskih učinkov.
Prav tako imajo akterji, predvsem upravičenci in agenti teţave pri tolmačenju in
dokazovanju upravičenih stroškov. Problematika se kaţe predvsem na dokazovanju
stroškov dela in dokazilih kot so plačilne liste. Poročanje o stroških dela zaposlenih se
pri nekaterih projektih dokazuje s plačilnimi listi. Prilaganje plačnih list za vsakega
zaposlenega za vsak posamezni mesec ni smiselno ali celo ni dopustno, saj so to
osebni podatki, poleg tega pa za podjetje predstavljajo veliko administrativno breme,
saj na projektih sodeluje veliko raziskovalcev in podpornega tehničnega osebja.
Prilaganje plačnih list, kot dokazilo o nastanku stroškov dela, poleg kršenja Zakona o
varstvu osebnih podatkov (Ur.l. 86/2004), za podjetja pomeni nepregledno količino
papirjev. Za pravilen izračun vrednosti urne postavke za vsakega zaposlenega bi
morala (po pogodbi) odgovarjati podjetja ter v skladu s tem podati izjavo o izračunu
urne postavke. Sam način izračuna in dokazila v obliki plačnih list, iz katerih podatki za
izračun vrednosti ure izhajajo, pa bi kontrolna oseba lahko videla na sedeţu
upravičenca. Plačilni listi so slab dokaz o delu na projektu, razen če v podjetju obstaja
sistem delovnih nalogov in plačilo po teh nalogih, kar pa zopet predstavlja dodatno
administriranje.
Teţave še vedno obstajajo pri dokazovanju stroškov in tolmačenju upravičenih
stroškov, predvsem kdaj upravičen strošek nastane? Upravičen strošek nastane ob
izdaji in potrditvi računa, v skladu z načelom fakturirane realizacije, v skladu z
mednarodnimi in slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Potrebna bi bila
sprememba navodil o upravičenih stroških. Dodati je potrebno določene stroške kot

90

upravičene. Problematične so zelo različne razlage stroškov dela. Nekje je upravičen
strošek samo bruto I, drugje tudi davki in prispevki ter prehrana in prevoz in tudi ni
obrazloţitve, kako izračunati deleţe bolniških, dopustov, regresov...na projekt. Predlog
je zelo enostaven, saj bi bilo najenostavneje, da se pri strošku dela upošteva in definira
celoten strošek plače.
Prav tako so nejasne obrazloţitve posrednih stroškov. Včasih je preveč natančno
določeno in omejeno, kateri so ti stroški (velikokrat ne vključujejo vseh stroškov, ki bi
jih lahko obravnavali kot posredne stroške - npr. najemnine), spet drugič je premalo
jasno obrazloţeno, kaj lahko upoštevamo in kaj ne.
Eden izmed velik problemov je tudi prevelika količina podatkov, ki se mora vnašati v
razne obrazce, poročila. Navadno je potrebno v finančna poročila vnašati vsakega od
stroškov posebej in pri dolgotrajnih projektih, na katerih dela 2 ali več zaposlenih,
vzame to ogromno časa, poleg tega gre največkrat za ročno vnašanje (prepisovanje) in
pri toliko številkah je večja moţnosti napak.
Ţe sama sestava zahtevka za subvencijo je teţavna, saj zahtevek sestavljajo prepisani
obrazci s podatki o porabi z referencami na ustrezne dokumente, brez referenčnih
transakcijskih dokumentov. Teţavno je tudi samo preverjanje zahtevka. Preverjanje
upravičenosti zahtevka obsega preverjanje kompletnosti podatkov in pravilnosti
izračunov podatkov na obrazcih. Odgovornost pregledovalcev je omejena in ne
vključuje odgovornosti za pravilnost sklicev oz. ustreznost referenčnih transakcijskih
dokumentov. Vse referenčne transakcijske dokumente hranijo prejemniki v svojih
knjigovodstvih in so na razpolago za ogled in za verifikacijo. To verifikacijo opravlja
neodvisna/nepovezana revizijska agencija, na lokaciji upravičenca, občasno
(maksimalno 1x letno).
V predlogu poenostavitev se je poudarilo, da se zahteva preveč nepotrebnih dokazil,
predvsem pri stroških dela, ki obsegajo akte o vključitvi v projekt, natančne časovnice
za vsakega zaposlenega, obširna vsebinska poročila, plačilne liste, dokazila o nakazilu
plač, ki zajemajo izpis iz transakcijskega računa, REK obrazce, obrazci za obračun
davka na izplačane plače... Glede na to, da so plače praviloma izplačane, bi lahko bili
vsi ti finančni izpiski zgolj zahtevani v primeru revizije projekta.
Velikokrat se zgodi, da so obrazci nejasni oz. nerazumljivi. Pogosto ni mogoče razumeti
katere podatke je potrebno vstaviti v posamezne tabele (na primer bruto I, bruto II ali
bruto III). Ţe objavljeni obrazci za poročila se velikokrat spreminjajo. Ker se je
potrebno izdelave finančnih poročil, zaradi obširnosti lotiti precej časa pred oddajo
poročila, je potrebno ţe vnesene podatke kopirati v nove obrazce, kar spet vzame
ogromno časa in poveča moţnosti napak. Predlog je bil, da obrazci naj ne bodo
definirani tako natančno, ampak naj bodo zgolj kot vodilo pri oblikovanju.
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Predvsem bi bilo potrebno natančneje pogledati dokazila o stroških in poročanje, ker v
nekaterih primerih navedeno dokazovanje ni moţno zaradi samih postopkov v
podjetjih, upoštevanja finančno-računovodskih standardov in Zakona o varovanju
osebnih podatkov.
Elegantna rešitev je izpis stroškovnega mesta, ki pa ga ni potrebno odpirati, če ničemur
ne sluţi in ga nihče ne pogleda. Na stroškovnem mestu morajo biti knjiţeni vsi stroški
projekta. Če podjetje opiše metodologijo obračuna stroškov in njihovega knjiţenja in če
revizija preveri realno stanje z opisanim v metodologiji, potem lahko odpadejo vsa
ostala dokazila. Seveda časovnice in vsebinsko poročilo ostanejo.
Poročilo o izvedenih aktivnostih naj bo del vsebinskega poročila, ki ga pripravi vodja
projekta, ne pa vsak posameznik, ki dela na projektu. Cilj razpisa je vzpodbuditi
razvojno in raziskovalno delo, zato zaposleni ne smejo biti obremenjeni s preveč
administracije.
Resničnost podatkov (obračuni, izplačila, itd.) pa se preverjajo ob izvedbi revizije na
kraju dogodka. Vprašanje se postavlja, tudi kakšna naj bodo dokazila? Ali morajo biti
originali ali kopije? Dejstvo je, da so najboljše kopije, na katerem pa mora biti potrditev
(ţig in podpis), da kopija ustreza originalu. Pod nujno je potrebno zmanjšati zahteve po
poročanju (frekvenci in obsegu). Poročanje je sicer potrebno, vendar v razumnih
intervalih. Potrebno je poenotenje zahtev po poročanju s strani izvajalcev.
Potrebno je še veliko narediti na hitrejših administrativnih kontrolah, ki morajo delovati
v tesnem in čim boljšem sodelovanju med tremi ključnimi institucijami. Le te se morajo
medsebojno dogovoriti o maksimalnih časovnih rokih, v katerih se morajo
administrativne kontrole opraviti brez nepotrebnega zavlačevanja in po moţnosti brez
nepotrebnega podvajanja istih kontrol.
V predlogu za zmanjšanje ovir se predlaga, da se končne prejemnike podrobno
seznani z vsemi implikacijami in zahtevami, ki jih morajo spoštovati. Ne samo na
način, da se podpišejo zgolj izjave o spoštovanju vseh mogočih zahtev, pravilnikov,
zakonodaje ipd., ampak bi bilo dobro, da se skrbnik pogodbe ali pa kontrolor
posredniškega telesa ţe pred dejanskim pričetkom izvajanja pogodbe sestaneta s
prejemniki in brez dvoumnih usmeritev prejemnikom podrobno razloţijo celoten
postopek poročanja in s tem tudi administrativne kontrole.
Pomembno je, da so kontrolorji strokovno usposobljeni. Glede na obseg, ki ga morajo
opraviti je to zelo teţko izvesti, saj se postavlja vprašanje ali obstaja oseba, ki bi lahko
kompetentno pokrivala tako širok spekter vsebinsko tako različnih in kompleksnih
področij.
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8.2 BISTVENE SPREMEMBE V NOVEM FINANČNEM OBDOBJU IN
POMANKLJIVOSTI SISTEMA ČRPANJA V EPD OBDOBJU
Bistvene spremembe v novem finančnem obdobju se izraţajo v/pri (Uredba o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev Evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2007 – 2013, 2007):
– manjšem številu EU uredb, ki so bolj jasne - EK je določene pristojnosti
prenesla v pristojnost drţav članic;
– poenostavitvah potrjevanja in števila instrumentov;
– jasnejši opredelitvi preverjanj pravilnosti izvajanja instrumentov;
– preverjanju dobavljenega blaga, izvedene storitve oz. gradnje in
izstavljenega zahtevka s poročilom;
– poenostavljenem finančnem izvajanju in upravljanju;
– posredovanju podatkov na ravni posamezne pogodbe ali projekta;
– poročanju o ciljih in kazalnikih iz operativnih programov
V obdobju koriščenja sredstev iz stare finančne perspektive je organ upravljanja izvedel
kar nekaj dodatnih aktivnosti, ki so izboljšale absorpcijsko sposobnost Slovenije.
Poglavitne aktivnosti so bile (Računsko sodišče RS, 2008):
– prenos funkcij PT za ESRR in ESS na SVLR/OU; na ta način je bila odpravljena
ena raven koordinacije, kar je prispevalo k večji odzivnosti, transparentnosti in
učinkovitosti celotnega sistema;
– okrepljeno sodelovanje in komunikacija med OU, PO, UNP in resornimi
ministrstvi (tedenski operativni sestanki predstavnikov vseh navedenih institucij;
tedenski sestanki pristojnih ministrov);
– sprejetje finančnih ukrepov za optimizacijo črpanja sredstev s
prerazporeditvami in dodelitvijo dodatnih pravic porabe – vpeljava “overcommitments”;
- redno spremljanje stanja implementacije in poročanje pristojnim institucijam
(ministrom, predsedniku vlade, DZ, EK, Mednarodnemu denarnemu skladu, …);
- zaveza ministrstev, da dosledno uporabljajo finančna zavarovanja za resnost
izvedbe del pri pogodbah, saj so upravičenci naknadno odstopali od pogodb;
- boljša promocija in informiranje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu;
- številna izobraţevanja ter usposabljanja kadrov doma in v tujini;
- dodatno zaposlovanje na področju kontrol upravičenosti stroškov iz sredstev
tehnične pomoči;
- vedno boljša priprava instrumentov;
- priprava transparentnih in jasnejših navodil ter usmeritev;
- natančnejše definiranje upravičenih stroškov
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Glavne pomanjkljivosti in izzivi v obdobju 2004 – 2006:
To obdobje je bilo obdobje, ko je Slovenija morala uvesti sistem izvajanja strukturnih
skladov in še posebej ESS. Tako sistem kot sistemska navodila so se pripravljala in
popravljala v celotnem obdobju EPD. To je seveda moralo imeti tudi neposreden vpliv
na uspešnost realizacije črpanja teh sredstev. Trenutno se nahajamo v zapletenem
obdobju, saj se nam zaključuje prejšnje obdobje, ko so veljala ena pravila in
začenjamo z novim obdobjem, ko veljajo nova pravila glede črpanja. Učna ura, ki so je
bili deleţni vsi udeleţenci, je bila naporna, a kljub temu dovolj jasna, saj se sistemske
napake ne bodo ponovile v novem obdobju. Iz vsega tega so se vsi akterji veliko
naučili in ugotovili, da je potrebno še veliko narediti na področju:
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

informiranja in obveščanja javnosti o moţnostih na področju EU skladov;
pomoči in svetovanju prijaviteljem projektov;
fluktuaciji kadrov oz. ustrezni in zadostni kadri;
odnosu do dela na področju EU skladov;
poenostavitvi administrativnih postopkov in čim bolj jasna navodila za
udeleţence v izvajanju kohezijske politike;
popolni operativnosti informacijskega sistema za spremljanje in
vrednotenje ISARR;
priprave priročnikov, ki naj bi vsebovali: organizacijske sheme, opise
procesov, delovnih postopkov in krogotokov dokumentacije za potrebe
izvajanja kohezijske politike; zelo pomembno je, da se uredi
nadomeščanje kadrov;
“over controlled system”: vzorec izdatkov/projektov za preverjanje na
kraju samem se izbere na podlagi analize tveganja;
ustreznih in zadostnih revizijskih sledi ter enotni in ustrezni hrambi
dokumentov;
izvedbe postopkov javnega naročanja (dosledno upoštevanje nacionalne
zakonodaje);
vodenju ločenega računovodstva;
izvajanju izobraţevanj in usposabljanj na tistih področjih, ki so se tekom
nadzornih pregledov izkazala kot najbolj šibka (npr. področje kontrol,
drţavnih pomoči, javnih naročil, ločenega računovodstva, …)
kontrol po 13.členu Uredbe 1828/2006, saj kontrole niso revizije in
kontrolorji niso revizorji (kontrole morajo potekati v korist projektov);
pravih preverjanj, ki so preverjanja na kraju samem;
transparentnosti pri izbiranju projektov;
projektnem pristopu na področju ESS;
ustreznih evidencah navodil z navedbami veljavnih verzij navodil in
sistem za nadziranje sprememb navodil;
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– rednem spremljanju vsebinskega in finančnega napredka na projektih
oz. izpolnjevanja zastavljenih ciljev in kazalnikov ter vrednotenje
operativnih programov.
Hkrati se je v prejšnji finančni perspektivi ugotovilo, da obstajajo kritična področja
pri izvajanju kontrol. Predvsem na področjih (Računsko sodišče RS, 2008):
– kršenje pravil v zvezi z oddajo javnih naročil (uporaba napačnega postopka,
neupoštevanje vseh korakov postopka, delitev JN, pomanjkljiva dokumentacija,
podaljševanje rokov pogodb, ...)
– kršenje navodil o informiranju in obveščanju (ne-uporaba obveznih znakov in
logotipov EU/SLO na vseh dokumentih, izdelkih, dogodkih v povezavi s
projektom; neustrezno shranjevanje in arhiviranje dokumentov – npr. printi
spletnih objav, člankov ipd.)
– nepopolne ločene računovodske evidence ter preostale evidence (prejete pošte,
izdanih naročil, evidence o delu ipd.), ki jih zahtevajo pogodbena določila oz
zakonski/podzakonski
akti
in
so
potrebne
zaradi
zagotavljanja
preglednosti/transparentnosti porabe sredstev, potreb revizij ipd.
– neupoštevanje pogodbenih določil ter ne-poročanje o teţavah s projektom takoj
ob nastanku
– neprijavljeni prihodki
– Drugo: nepravilna metoda izračuna stroškov, ni zadostne revizijske sledi,
nepravilna količina, odstopanje od kakovosti, neupravičena prodaja, več
zahtevkov za isti predmet.
Na ta področja se je v novem finančnem obdobju dal večji poudarek in pripravila so se
ustrezna navodila, ki so veliko bolj jasna in razumljiva. Seveda se je obdobje izvajanja
v novem programskem obdobju praktično šele začelo, vendar so ustrezni organi
poskrbeli za nekaj dodatnih usposabljanj in s hitro nadgradnjo drţavnega
informacijskega sistema ISARR, ki bo nadgrajen tako, da bo podpiral veliko večino
projektov brez večjih teţav.
Pri porabi sredstev kohezijske politike v obdobju 2004–2006 je bila Slovenija med
uspešnejšimi drţavami članicami. Slabše pa se je Slovenija izkazala pri črpanju sredstev
iz Evropskega socialnega sklada (ESS) v prejšnjem obdobju, kjer jo je prehitelo kar
nekaj novih drţav članic. Ključni problemi pri črpanju sredstev ESS (na podlagi EPD
2004–2006) so bili predvsem zaradi premalo komunikacije in sodelovanja med
institucijami v izvedbeni strukturi. Različne ravni (institucije) v sistemu izvajanja se
med seboj ne poznajo dovolj dobro – ne poznajo dovolj dobro organizacije, nalog in
pristojnosti drugih institucij, ne zagotavljajo si v zadostni meri medsebojne podpore pri
izvajanju ukrepov in instrumentov. Premalo je razvit strokovni dialog med institucijami,
slaba je izmenjava znanja in izkušenj, pretok informacij je pomanjkljiv (nesistematičen
in nekontinuiran). Drugačna stališča, ki pa so lahko bolj razumna, se premalo
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upoštevajo. Včasih je pomembnejši argument moči (pozicije) določene institucije v
sistemu izvajanja, ne pa moč argumenta. Posledice so se kazale na dolgotrajnem
vsebinskem usklajevanju, zapletenih ali dvoumnih formulacijah, napačnem
razumevanju in nesporazumi v komunikaciji, različne interpretacije iste zadeve,
neusklajena stališča glede odprtih vprašanj, neenotne opredelitve (npr. upravičenih
stroškov), prepozna in nejasna navodila, ki se pogosto spreminjajo. Rezultati so se
kazali pri zastojih in zamikih v izvajanju postopkov ter časovnem pritisku.
Ocenjujem, da se je komuniciranje in sodelovanje med institucijami izvedbene
strukture v obdobju 2007–2013 nekoliko izboljšalo, predvsem pri medsebojni podpori,
dialogu, izmenjavi znanj in izkušenj in pretoku informacij. Predvsem so bile teţave v
dolgih in zapletenih postopkih pri pripravi, potrjevanju in izvajanju instrumentov.
Preveč ravni odločanja in potrjevanja istega dokumenta, neusklajenost med
posameznimi ravnmi odločanja v sistemu izvajanja, nejasne zahteve pri pripravi
dokumentov, dolgotrajno razčiščevanje odprtih vprašanj, nenadno in pogosto
spreminjanje odločitev glede izvedbe programov, stalne spremembe, dopolnjevanja in
usklajevanja dokumentov (npr. instrumentov, javnih razpisov ipd.). Posledice so bile
vidne v zamudni pripravi in izvajanju instrumentov, zastojih pri izvajanju postopkov, v
časovnih pritiskih in čezmerni obremenjenosti kadrov, manjši učinkovitosti in uspešnost
izvedbe in posledično slabšem črpanju sredstev.
Institucije v izvedbeni strukturi porabijo veliko časa, da se ukvarjajo same s seboj, s
pripravo, popravljanjem in usklajevanjem različnih dokumentov, namesto da bi se bolj
posvetile prejemnikom sredstev ESS, ki bi morali biti v središču pozornosti. Prejemniki
sredstev ESS velikokrat teţko razumejo zapletene postopke in navodila, ki se poleg
tega še pogosto spreminjajo.
Hkrati ZRZS ni imel moţnosti samostojno upravljati s sredstvi tehnične pomoči ESS za
informiranje in obveščanje javnosti in izvajati postopkov javnega naročanja na tem
področju. Moţnosti promocije programov ESS, ki jih je izvajal ZRSZ, so bile tako
odvisne predvsem od drugih virov (integralni proračun) in od drugih institucij, ki so
upravljale sredstva tehnične pomoči za informiranje in obveščanje (Ministrstvo za delo,
druţino in socialne zadeve, Sluţba Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj).
Rezultat je bil, da promocija, ni bila zadostna, sistematična in ni prilagojena dejanskim
potrebam pri izvajanju programov ESS (s finančnega, časovnega in vsebinskega
vidika), pač pa je bila odvisna od spleta zunanjih okoliščin (npr. od načrtovanja in
razporejanja sredstev, hitrosti vodenja postopkov javnega naročanja ipd., ki ga izvajajo
druge institucije). Večino aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti o ESS je ZRSZ
izvajal v okviru svoje redne dejavnosti in financiral iz sredstev integralnega proračuna
RS. Na splošno je v sistemu izvajanja ESS prevladovala nizka ozaveščenost o pomenu
informiranja in obveščanja javnosti – kot oblike podpore pri izvedbi programov ESS
(širjenje informacij o moţnostih financiranja iz ESS, pogojih za sodelovanje v
programih, upravičenih aktivnostih in stroških, pospeševanje obsega, pravilne in
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ustrezne porabe sredstev …). Nizka ozaveščenost gotovo vsaj delno izhaja iz dejstva,
da niso razviti mehanizmi za spremljanje uspešnosti in učinkov izvedbe promocijskih
aktivnosti za posamezne programe ESS. V obdobju 2007-2013 je promocija programov
ESS (zlasti programov subvencioniranega zaposlovanja) za zdaj predvidena kot
sestavni del same izvedbe programov in se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada
v okviru posameznega programa. Ostale aktivnosti v okviru informiranja in obveščanja
o programih ESS Zavod še naprej izvaja kot svojo redno dejavnost in financira iz
integralnega proračuna. Projekti tehnične pomoči za informiranje in obveščanje o ESS
se izvajajo centralizirano (SVLR). Posamezni upravičenci pa lahko dajejo svoje predloge
za aktivnosti v okviru projekta.
Večina institucij se je srečevala s premajhnim številom kadrov in seveda z neustreznim
nivojem znanja v institucijah. Kadrovske fluktuacije, predvsem stalno menjavanje
kadrov na določenih področjih in nalogah. Odhajajo tisti, ki so si znanje ţe pridobili,
prihajajo novi, ki nimajo dovolj znanja in izkušenj, zato je potreben daljši čas za
njihovo uvajanje. Hkrati ni bil zagotovljen prenos znanja in izkušenj, slabo je bilo
urejeno nadomeščanje kadrov. Preobremenjenost kadrov je bila in še vedno je velika,
predvsem zaradi njihovega premajhnega števila. Preveliko število različnih nalog za
enega zaposlenega, premalo usposobljenih kadrov na voljo zlasti v času povečanega
obsega dela, npr. pri podpori vlagateljem pred iztekom razpisnega roka, pri odpiranju
in ocenjevanju vlog, pri preverjanju zahtevkov za izplačilo v fazi poročanja ipd.
Posledice se kaţejo pri zastojih ali zamudah izvedbe razpisov. In seveda premalo
konkretnih in poglobljenih strokovnih usposabljanj za zaposlene na različnih področjih
ESS.
Nadalje so bile teţave v izvajanju več programov s podobnimi nazivi, cilji, ciljnimi
skupinami brezposelnih in oblikami sofinanciranja (subvencije), ki so ali potekajo
sočasno (npr. javni razpisi). Posledice so se kazale v prekrivanju ciljev, ciljnih skupin in
oblik pomoči, kar je povzročalo zmedo na terenu, saj se dogaja, da prijavitelji več ne
vedo, na kateri razpis so se prijavili, za katere ciljne skupine ipd. Velika razdrobljenost
v izvajanju in financiranju vsebin, namesto usmerjenosti v manjše število ustreznih
programov, ki se odzivajo na bistvene potrebe trga dela.
V obdobju 2007-2013 je izrazitejša usmerjenost k zdruţevanju podobnih oblik pomoči v
okviru enega programa oz. javnega razpisa za različne ciljne skupine – z namenom
poenostaviti in racionalizirati izvedbo programov in zmanjšati njihovo drobljenje. Velika
večina delodajalcev, ki se prijavi na javne razpise, ne poza pravil strukturnih skladov in
tudi ne domačih pravil s področja javnih financ in izvajanja proračuna. Ali pa ta pravila
pozna le delno/beţno, npr. iz drugih projektov strukturnih skladov ali podobnih
projektov, v katerih so ţe sodelovali. Na vsakem javnem razpisu je zato potrebno
precej časa in truda vloţiti v razlago teh pravil, kot tudi posameznih določil, zahtev in
pogojev iz razpisa. Lahko se zgodi, da skrbnik/skrbnica razpisa v času razpisnega roka
prejme vsega skupaj nekaj sto vprašanj vlagateljev, kar pomeni tudi precejšnjo
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delovno obremenitev, na vprašanja pa v takem primeru ni mogoče odgovoriti na dan
njihovega prejema, ampak z zakasnitvijo nekaj dni, kar lahko povzroči slabo voljo in
negodovanje med vlagatelji. Odgovarjanje na vprašanja vlagateljev večinoma poteka
po elektronski pošti, lahko tudi po telefonu. Da bi poznavanje pravil čim bolj razširili, se
odgovore na vprašanja vlagateljev objavlja na spletni strani (www.ess.gov.si) – pri
posameznem razpisu. Dodatno v fazi prijave na razpis se organizira za vlagatelje tudi
usposabljanja in hkrati objava gradiv na internetu.
Kljub vsem tem prizadevanjem pa širjenje poznavanja pravil strukturnih skladov, javnih
financ in izvajanja proračuna med delodajalci poteka počasi. Ţe po definiciji gre za
dolgotrajnejši proces, za veliko število potencialnih delodajalcev in, navkljub izraţenim
teţnjam po poenostavitvah, še vedno za precej zapletena pravila in obseţno
dokumentacijo. Slednje pa za prijavitelje lahko pomeni teţko razumljive in nepotrebne
birokratske ovire na poti do njihovega cilja (npr. pridobitve subvencije za zaposlitev
brezposelne osebe).
Podobno velja tudi za fazo poročanja, ko delodajalci (izvajalci projektov) predloţijo
zahtevke za izplačilo sredstev. Lahko se zgodi, da morajo delodajalci isti zahtevek in
poročilo večkrat zaporedoma popraviti oz. izstaviti nov zahtevek, dokler ta ni povsem v
skladu z določili razpisa in podpisane pogodbe. Da bi bilo takih situacij čim manj, pri
nekaterih razpisih tudi v fazi poročanja ZRSZ organizira usposabljanja za delodajalce in
odgovarja na njihova vprašanja po telefonu ali elektronski pošti, gradivo z usposabljanj
pa objavi na spletni strani, da so informacije dostopne čim širšemu krogu uporabnikov.
Večina javnih razpisov v okviru 1., 2. in 4. ukrepa 2. prednostne naloge EPD je bila
objavljenih precej pozno, in sicer običajno šele spomladi ali celo poleti za tekoče leto.
Vzroke za to lahko poiščemo predvsem v dolgih, zapletenih in zamudnih postopkih
priprave, potrjevanja in izvajanja instrumentov, delno pa tudi v pomanjkljivi
komunikaciji in sodelovanju med institucijami v izvedbeni strukturi. To je prispevalo k
dolgotrajni pripravi razpisov in razpisne dokumentacije (in seveda vseh predhodnih
dokumentov oz. podlag za razpise). Dokumenti so se dolgo usklajevali, dopolnjevali in
spreminjali, preden je bilo objavljeno končno besedilo razpisa in razpisne
dokumentacije. Temu moramo prišteti še razpisni rok (za oddajo vlog na razpis), ki je
teţko krajši od enega meseca, obdobje odpiranja, dopolnjevanja in ocenjevanja
prispelih vlog, obdobje podpisovanja pogodb z izbranimi izvajalci (delodajalci) ter
potem še obdobje izbora brezposelnih oseb, njihovo napotitev k izbranim izvajalcem
(recimo na prosta delovna mesta k delodajalcem, ki so bili izbrani na javnem razpisu)
in podpisovanje pogodb z brezposelnimi osebami.
Če ţelimo, da so sredstva (sofinanciranje ali subvencija) izplačani delodajalcem oz.
izvajalcem v istem letu (do konca decembra), kot so bili objavljeni razpisi, morajo
delodajalci oz. izvajalci svoje zahtevke za sredstva oddati do konca oktobra. ZRSZ (ki ni
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neposredni proračunski uporabnik) mora te zahtevke preveriti in oddati skupen
zahtevek za sredstva na MDDSZ najkasneje v začetku decembra tekočega leta.
Če so javni razpisi pozno objavljeni, je navedene časovne roke teţko ujeti, torej je
zadeva teţko izvedljiva. Če sredstva ne morejo biti v celoti izplačana v letu, za katero
so bila predvidena, je potrebno v proračunu RS opraviti prerazporeditve, kar spet
zahteva izvedbo določenih (bolj ali manj zamudnih) postopkov.
Dodatno omejitev predstavlja en sam razpisni rok na leto za posamezen razpis oz.
majhno skupno število razpisnih rokov za posamezen razpis. To pomeni omejitev tako
za delodajalce, ki se prijavljajo na razpise, saj te moţnosti zanje niso odprte vse leto,
kot omejitev za vključevanje brezposelnih oseb v programe. To vključevanje namreč za
posamezni razpisni rok (tudi glede na pogodbene obveznosti Zavoda in izbranih
delodajalcev) poteka pribliţno en mesec, brezposelne osebe, ki se vključujejo v
programe, pa morajo poleg pogoja prijave v evidenci brezposelnih na Zavodu
izpolnjevati še nekatere druge pogoje ciljnih skupin programa (npr. da so na dan
vključitve v program dolgotrajne brezposelne, torej prijavljene v evidenci več kot 1
leto, na dan vključitve starejše od 50 let ali mlajše od 25 let ipd.). Če je razpisni rok en
sam, je takšno vključevanje moţno le enkrat na leto, če je razpisnih rokov več, pa
nekajkrat v enem letu oz. v obdobju objave razpisa. Vse to torej omejuje moţnosti
vključevanja v programe ESS, s tem pa zmanjšuje tudi uspešnost doseganja ciljev
programa in porabe sredstev ESS.
V perspektivi 2007-2013 gredo prizadevanja v smeri, da so javni razpisi objavljeni za
obdobje dveh let in da so moţnosti prijave delodajalcev na razpis stalno odprte (da so
npr. razpisni roki vsak mesec). Tako se omogoči kontinuirano prijavljanje delodajalcev
na razpise in posledično tudi kontinuirano vključevanje brezposelnih oseb v programe
(celo leto), ne pa le v določenih obdobjih leta kot doslej. Namen je pritegniti k
sodelovanju čim večje število delodajalcev, omogočiti vključitev v program čim več
brezposelnim osebam, uresničiti zastavljene cilje ter pospešiti in izboljšati porabo
sredstev. S podobnim namenom so okrepljena tudi prizadevanja k zgodnejši objavi
javnih razpisov (najpozneje v začetku tekočega leta).
Enotni informacijski sistem za programe ESS ni obstajal, zbiranje podatkov in
spremljanje izvedbe programov sta bila razdrobljena. Obstoječi informacijski sistem ni
omogočal vnašanja in izpisovanja določenih vrst podatkov oz. ni podpiral določenih vrst
izpisov. Pojavljale so se teţave povezanosti med podatki in kriţnega preverjanja
podatkov ter spremljanja uspešnosti programov glede na opredeljene indikatorje
(razpoloţljivost ustreznih podatkov).
Za obdobje 2007-2013 je Zavod razvil povsem nov informacijski sistem na področju
aktivne politike zaposlovanja (APZnet), ki vključuje tudi programe ESS in je prilagojen
zahtevam in pravilom strukturnih skladov. Omogoča vnos, obdelavo in izpisovanje
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veliko širšega nabora podatkov kot stari informacijski sistemi (ločene aplikacije) za
programe ESS. S tem pa je olajšano tudi spremljanje izvedbe in uspešnosti posameznih
programov ESS v skladu z opredeljenimi kazalniki iz OP-ja. APZnet omogoča boljšo
sledljivost porabe sredstev in daje boljše pogoje za vzdrţevanje zadostne in ustrezne
revizijske sledi v programih ESS. Ravno tako omogoča stalno povezavo z
informacijskim sistemom ISARR in redno kriţanje podatkov, pridobljenih iz
informacijskih sistemov drugih institucij za namene preverjanja in dokazovanja v
postopkih izvedbe programov ESS.
Veliko je različnih kontrol (z različnih ravni), ki vse kontrolirajo bolj ali manj iste
postopke, programe in projekte, lahko celo ob istem času. Usmerjenost je predvsem na
formalnosti, zanemarjanje vsebinskih vidikov, resničnega namena in ciljev programa.
Posledice so seveda, da skrbniki/skrbnice programov več časa porabijo za sodelovanje
z različnimi kontrolorji (razlage in pojasnila, priprava dokumentacije, spremljanje
obiskov na terenu ipd.), namesto da bi se bolj osredotočili na prejemnike sredstev ESS,
ki bi jim morala biti namenjena osrednja pozornost.
Kar zadeva spremljanje rezultatov, so kazalnike v okviru 2. prednostne naloge EPD
večinoma določile višje ravni v sistemu izvajanja (organ upravljanja, posredniško telo),
pri tem pa so se premalo posvetovale z ZRSZ kot končnim upravičencem oz. je bilo
premalo upoštevano stališče ZRSZ kot končnega upravičenca ESS. Pri nekaterih
kazalnikih se je tako v praksi izkazalo, da sploh niso smiselni oz. relevantni v določenih
programih ESS ali pa da ZRSZ za določene kazalnike ne more zagotoviti takih
podatkov. Predvsem na področju spremljanja izhodov v zaposlitev po parih mesecih,
saj so aktivnosti trajale dlje ali pa jih ZRSZ enostavno ni spremljal. Rešitev v takšnih
primerih je bila, da je ZRSZ zagotovil najbolj ustrezne moţne podatke glede na
opredeljeni indikator z opombo, kaj navedeni podatek pomeni oz. na kaj se nanaša.
Kar zadeva spremljanje ciljev, so bili nekateri cilji prenizko postavljeni, zato so bili pri
realizaciji lahko tudi nekajkrat preseţeni. Za cilje ravno tako velja, da so jih opredelile
višje ravni v izvedbeni strukturi, podlage (izhodiščne vrednosti), na katerih temeljijo
cilji, pa niso znane oz. vsaj niso dokumentirane. Cilji zaposlitev določeno število
brezposelnih oseb, je lahko bil preseţen tudi do dva krat, ali pa ni bil doseţen niti za 20
% prav zaradi kompleksnosti razpisa, saj so se ti cilji postavljali na previsokih ravneh,
katere pa niso imele operativnih izkušenj oz. operativnih informacij.
Hkrati je tudi vprašanje, koliko je smiselno drobljenje odgovornosti na niţje ravni.
Prevelika decentralizacija in drobljenje odgovornosti lahko povzroči naraščanje
administriranja, zapletenosti in zamudnosti postopkov ter hkrati pripomore k
zmanjšanju učinkovitosti upravljanja Strukturnih skladov in porabe sredstev kohezijske
politike. Po drugi strani si izvajanje kohezijske politike v drţavah članicah teţko
predstavljamo brez določene stopnje decentralizacije, saj vsaka drţava članica oz.
njene regije najbolje poznajo in opredelijo področja, kjer so potrebe za financiranje iz
evropskih sredstev največje, in imajo neposreden stik s terenom, kjer se projekti
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pripravljajo in izvajajo. Teţko se je torej strinjati s predlogom, da bi bila kohezijska
politika v celoti centralno vodena iz Bruslja, medtem ko predlogu, da bi bil del
kohezijske politike centralno voden iz Bruslja, ne gre a priori nasprotovati, je pa seveda
odvisno, kateri bi bil ta del in kako bi vodenje potekalo.
V času naraščajoče gospodarske krize bi morali programe ESS v večji meri usmeriti na
reševanje konkretnih aktualnih problemov in blaţenje njihovih posledic, v skladu z
razvojnimi prioritetami in prednostnimi usmeritvami OP 2007-2013. Vsekakor je
pozornost potrebno posvetiti spodbujanju zaposlovanja mladih, starejših in invalidov,
tistih brez kvalifikacij, z niţjimi stopnjami izobrazbe, tistih, ki so daljše obdobje
brezposelni in neaktivni, ter tistih, ki so socialno izključeni, ogroţeni in potisnjeni na
druţbeno obrobje. Oblikovati in uveljaviti je potrebno nove vrste spodbud za razvoj
socialnega podjetništva ter razširiti moţnosti za izvajanje praktičnih usposabljanj na
delovnih mestih pri delodajalcih, za opravljanje konkretnih del. Med prednostna
področja se uvršča tudi dvig računalniške pismenosti brezposelnih in zaposlenih ter
usposabljanje za poklice, po katerih je na trgu dela največje povpraševanje.
Temeljnega pomena je povečanje administrativne in strokovne usposobljenosti
institucij na trgu dela za učinkovito izvajanje njihovih nalog, razvoj e-storitev in eposlovanja ter spodbujanje razvoja karierne orientacije (European Commission,
2008e).
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9 DOSEŢENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE

Kot rezultat raziskave so podani odgovori na vrsto zastavljenih vprašanj, katera
kaţejo pravilnejšo pot k uspešnejšemu črpanju sredstev kohezijske politike. Nekaj teh
spoznanj je sigurno ţe implementirano v novem programskem obdobju 2007 – 2013.
Nekaj ugotovitev bi bilo potrebno še implementirati ali vsaj tehtno premisliti o boljšem
oz. učinkovitejšem sistemu, predvsem na področju izvedbe administrativnih kontrol po
13. členu Uredbe 1828/2006/ES.
Spoznanja iz naloge kaţejo na dejstvo, da na osnovi podanih slabosti prejšnjega
sistema in podanih odgovorov in izboljšav v novem sistemu, je lahko črpanje sredstev
bistveno laţje. Treba pa se je zavedati, da bo za rešitev odprtih vprašanj, ki še vedno
obstajajo, potrebno še veliko sodelovanj vseh vpletenih institucij v sistemu črpanja
sredstev.
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10 PREVERITEV HIPOTEZ
1. hipoteza
Črpanje sredstev je še vedno uspešno v primerjavi z drugimi drţavami članicami !
Postavljeno hipotezo moram potrditi, saj je bil v Sloveniji deleţ podpisanih pogodb
konec leta 2008 v višini 101%, deleţ izplačil iz proračuna RS 106% in deleţ zahtevkov
za povračilo, posredovanih na plačilni organ, 95%. Po napovedih ministrstev bodo do
sredine leta 2009 iz strukturnih skladov v finančni perspektivi 2004-2006 realizirana vsa
izplačila iz drţavnega proračuna in na plačilni organ posredovani vsi zahtevki za
povračilo.
Kot sem navedla je med novimi drţavami članicami do 30.6.2008 dosegla najboljši
rezultat Malta, Estonija, in takoj za njo Slovenija. Če pa pogledamo vse drţave članice
skupaj so drţave članice počrpale 71% vseh sredstev. Slovenija je po črpanju sredstev
iz Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada sicer res šele na 17 mestu, vendar zaradi
slabega črpanja na Kohezijskem skladu. Stanje je bilo v letu 2006 res veliko slabše, v
letu 2007 pa je prejela Slovenija dodatnih 20,5% sredstev iz naslova zahtevkov za
povračilo. To dejansko pomeni, da je Slovenija v letu 2007 in začetku leta 2008 izvedla
veliko ukrepov, da se je absorbcijska sposobnost povečala. In tako lahko realno
pričakujemo, da bodo vsa sredstva tudi porabljena.

2. hipoteza
Stroški izvedbe kontrol na projektih so izredno visoki glede na vrednost ugotovljenih
nepravilnosti.
Na podlagi izračunov tudi to hipotezo potrjujem. Stroški izvedbe kontrol na projektih so
izredno visoki glede na vrednost ugotovljenih nepravilnosti, saj znašajo kar 51% vseh
odkritih nepravilnosti. Stroški nastajajo na Ministrstvu za delo, druţino in socialne
zadeve predvsem za plače kontrolorjevi, opremo in povrnitev stroškov prevoza,
dnevnic. Ker nastajajo stroški izvedbe kontrol še pri prejemniku sredstev, bi stroški
kontrol v celoti znašali vsaj 63% vseh odkritih nepravilnosti. Na podlagi izračunov,
ocenjujem, da so administrativni stroški obligacij, ki izhajajo iz 4. člena Uredbe
438/2001 zelo visoki. V kolikor bi bilo izvedeno še več kontrol, bi administrativni stroški
izvajanja bili še višji. Največje administrativne stroške prinaša fizična izvedba kontrol
posameznega projekta na kraju samem, saj pri tem nastajajo najvišji stroški, katere pa
lahko samo omejimo z drugačnim načinom izvedbe kontrol in s spremembo Uredbe o
izvajanju postopkov pri porabi sredstev Evropske kohezijske politike v Republiki
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Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013. Vsaj 58,5 % vseh stroškov bi lahko
prihranili v kolikor, bi se lotili izvedbe kontrol bolj sistematično.

Je pa hkrati dejstvo, da odkrite nepravilnosti velikokrat tudi nimajo finančnih posledic,
čeprav so nepravilnosti zaznane, vendar gre v takšnih primerih za sistemske napake,
katere so vsi v procesu poskušali sproti odpravljati. Sama sem se osredotočila
predvsem na kontrole MDDSZ. Seveda pa je bilo še dodatno izvedeno veliko kontrol,
revizij s strani drugih vpletenih organov, kjer pa so prav tako nastali dodatni stroški za
ZRSZ kot končnega upravičenca. V vsakem primeru lahko trdim, da bi z bolj
sistematičnim delom in izvedbo kontrol, revizij bilo lahko veliko manj stroškov ne samo
za ZRSZ, ampak tudi za druge vpletene v proces.
3. hipoteza:
Nova finančna perspektiva je s spremembami doprinesla k laţjemu črpanju sredstev
strukturne politike!
To hipotezo lahko delno potrdim in delno zavrnem. Ustrezne institucije so poskrbele za
natančne opise revizijskih sledi, pripravo vseh potrebnih navodil, veliko novih
izobraţevanj predvsem s področja javnih naročil inpd. Vendar se po novi uredbi20 pred
izplačilom sredstev prejemnikom izvede poleg 100 % preverjanj po dokumnetaciji, ki
jih opravi končni upravičenec, tudi 100% kontrole s strani posredniškega telesa. To
enostavno pomeni, da so se roki plačil prejemnikom izredno podaljšali in izvajalci ne
ţelijo sklepati pogodb z ZRSZ prav zaradi predolgih rokov plačil, ki so lahko tudi večji
kot 120 dni. Ta sistem je dober, kar se tiče večje pravilnosti izplačil iz proračuna in
posledično bo zelo malo odkritih nepravilnosti, vendar pa izredno negativno vpliva na
spodbujanje delodajalcev za zaposlovanje brezposelnih oseb in seveda prijav na javne
razpise ZRSZ. Prav iz tega razloga, se je na Vlado posredoval predlog izboljšav in
poenostavitev v sistemu črpanja ter ţelja po spremembi Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev Evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007 – 2013.

20

Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41, 11.05.2007).
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11 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K STROKI
Pričakujem, da bo moje raziskovanje in pregled nad stanjem črpanja prispevalo k boljši
informiranosti in dejanskemu stanju na področju strukturnih skladov, predvsem pa na
področju Evropskega socialnega sklada. Pričakujem, da si bodo akterji v procesu
črpanja sredstev prizadevali k racionalnejšemu, učinkovitejšemu in uspešnejšemu
delovanju. Področje črpanje sredstev je velikega pomena za stabilnost proračuna. S
sedanjim dokaj slabim načrtovanjem in vedno znova mnogim popravkom oz.
rebalansom bo Slovenija uspela počrpati vsaj večino pridobljenih sredstev v obdobju
2004 – 2006.
Upam, da bo moj prispevek doprinesel k boljšim odločitvam na področju določanja
postopkov, predvsem pa glede nepotrebnega prevelikega obsega kontrol. Na podlagi
opravljene raziskave nastalih stroškov pri izvajanju kontrol in seveda učinkovitosti le
teh, sem ugotovila, da bi se izvajanja kontrol bilo potrebno lotiti bolj sistematično in
bolj nadzorovano in seveda z bolj usposobljenim kadrom. Kontrole so potrebne, vendar
ne v tako velikem obsegu.
Na podlagi primerjave z ostalimi drţavami članicami, ugotavljam, da se je Slovenija
lotila izvajanja večine uredb zelo natančno in si predpisala še bolj podrobna navodila, ki
so v veliki meri oteţile sistem črpanja. V določenem obdobju več ni bilo jasno kdo vse
izvaja kontrole, kdo je odgovoren za kaj… Postopki so spremenjeni v novi finančni
perspektivi, vendar se ponovno delajo iste ali podobne napake, prav zaradi menjave
kadra na določenih najvišjih mestih, kjer se sprejemajo odločitve.
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12 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE
Rezultate raziskovanja bom uporabila pri svojem nadaljnjem delu in poskušala vplivati
na odločitve pri sprejemanju in določitvi postopkov izvajanja posameznih operacij. Iz
naloge je razvidno, da se pomanjkljivosti nanašajo predvsem na nepotrebne ali
komplicirane postopke, kateri pa se dajo odpraviti v kolikor se vsi udeleţenci v procesu
zavedajo, da drţavi Sloveniji povzročajo nepotrebno dodatno administracijo in s tem
počasnejše črpanje sredstev.
Ker sem dejansko pripravljala nalogo s svojega delovnega področja, jo bom predstavila
določenim akterjem v samem procesu črpanja in s tem poskusila spodbuditi k še
močnejšemu prizadevanju odprave nepotrebnih administrativnih postopkov.
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13 ZAKLJUČEK

Programsko obdobje od leta 2007 do leta 2013 je v začetni fazi izvajanja. Iz
programskih dokumentov in navodil je razvidno, da se organi v sistemu izvajanja
zavedajo nekaterih slabosti iz prejšnjega programskega obdobja, predvsem na
področju spremljanja in poročanja, kot na primer delovanje informacijskega sistema, in
načrtujejo, da jih bodo odpravili oziroma zmanjšali. Pomembno je, da bodo zagotovili
dejansko izvajanje tistega, kar opredeljujejo z opisi sistema in navodili, ter nato pri
izboru operacij, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada, naprej
identificirali potrebe, nato načine zadovoljitve potreb in nazadnje izbrali le tiste načine,
ki bodo najbolj koristni glede na razpoloţljive finančne vire.
Ena najpomembnejših ugotovitev ali zaključkov je, da je potrebno zagotoviti delovanje
računalniško informacijskega sistema tako, da pristojni organi neposredno in sproti
vnašajo podatke ter da podatke lahko spremljajo in obdelujejo tudi drugi pristojni
organi. Za poenostavitev postopkov je potrebno skupaj preveriti, katere informacije o
izvajanju in realizaciji posamezni organ v sistemu izvajanja potrebuje, katere lahko
zagotovijo z informacijskim sistemom ISARR in za katere je potrebno pisno poročanje.
Treba je jasno ločiti, kdo v sistemu izvajanja je odgovoren za spremljanje in obdelavo
posameznih vsebinskih podatkov, in tudi opredeliti, kakšne so naloge in pristojnosti
glede obravnave vsebinskih podatkov posameznih organov v sistemu. Ves čas
izvajanja prejšnjega programskega obdobja je bil prevelik poudarek pisnemu
poročanju, premajhen pa spremljanju. Z na novo opredeljenimi postopki, se bodo
stroški kontrol bistveno povečali, še predvsem, če se bodo tudi v nadaljevanju izvajale
kontrole po 13. členu na MDDSZ na vseh projektih, torej to pomeni najprej 100%
preverjanje na ZRSZ in nato še 100% kontrole na MDDSZ. Hkrati pa se bodo s tem
načinom dela izredno podaljšali roki plačil. In prav zaradi tega bomo morebitne
prijavitelje na javne razpise ţe v začetni fazi odvrnili od same prijave.
Če se vprašamo kako uspešneje črpati oziroma izboljšati porabo sredstev iz ESS, bi
lahko navedla kar nekaj predlogov ali pa načinov. Eden najpomembnejših je vsekakor
izboljšati sodelovanje in komunikacijo med institucijami v izvedbeni strukturi ESS.
Odprta mora biti moţnost stalne operativne komunikacije in usklajevanja med
institucijami v sistemu izvajanja ESS, vzpostavljen strokovni dialog, v katerem so vsi
udeleţenci obravnavani kot enakopravni partnerji, zagotovljen sistematičen in
kontinuiran pretok informacij, urejena izmenjava in povezovanje znanj in izkušenj.
Treba je poenostaviti postopke pri pripravi, potrjevanju in izvajanju instrumentov,
predvsem zmanjšati število ravni odločanja, postaviti jasno vizijo in strategijo za
izvedbo posameznega programa ESS z namenom, da se izognemo stalnemu
spreminjanju, popravljanju in dopolnjevanju dokumentov.
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Veliko več bo treba narediti na sistematični in usklajeni promociji moţnosti financiranja
iz ESS. Zagotoviti je potrebno usklajeno delovanje institucij v izvedbeni strukturi na
področju promocije programov ESS, izboljšati pretok informacij in izmenjavo izkušenj
med institucijami, zagotoviti medsebojno dopolnjevanje aktivnosti informiranja in
obveščanja za namene ESS (preprečiti podvajanje), promocijo prilagoditi ciljem, ciljnim
skupinam, izvajanju in ţivljenjskemu ciklu posameznega programa, povečati finančna
sredstva za promocijo ESS in ozaveščenost institucij o pomenu take promocije za
pospeševanje črpanja sredstev, razviti praktične in zanesljive mehanizme za
spremljanje in merjenje uspešnosti in učinkov promocijskih aktivnosti za posamezne
programe ESS.
Potrebna je zadostna institucionalna in administrativna usposobljenost za
implementacijo ESS, kar enostavno pomeni dobra notranja organiziranost institucij,
pregleden in zanesljiv sistem upravljanja in nadzora, jasni in dokumentirani postopki,
urejen in racionalen sistem hranjenja dokumentacije, da se ista dokumentacija v
enakem obsegu ne hrani na več ravneh. Potrebno bo zadostno število in strokovna
usposobljenost zaposlenih, ki delajo na področjih ESS, redna in poglobljena
usposabljanja zaposlenih na področjih ESS, na katerih delajo, zmanjšanje fluktuacije in
preobremenjenosti kadrov, zagotovljen prenos znanja in izkušenj med zaposlenimi in
kadrovska nadomeščanja.
Hkrati je potrebno kontinuirano izvajanje javnih razpisov. Potrebna je stalno odprta
moţnost sodelovanja brezposelnih in delodajalcev v programih ESS, ne glede na
omejitve, ki jih narekuje izvajanje proračuna RS in javnih financ, skupno in usklajeno
delovanje vseh institucij v izvedbeni strukturi s ciljem pravočasne objave javnih
razpisov, ki omogoča pravočasno in nemoteno izvedbo nadaljnjih postopkov
implementacije.
Za vse vpletene v proces izvajanja je zelo pomemben funkcionalen informacijski
sistem, ki bo enoten, zmogljiv in zanesljiv IT-sistem za vse programe ESS, da bo
pregleden in uporabniku prijazen, z vgrajenimi logičnimi kontrolami in s povezavami na
druge informacijske sisteme, s čimer se zagotovi kakovostna in hitra podpora pri
izvedbi programov ESS in zmanjša moţnost napak.
Potrebno se bo osredotočiti na ključne probleme kot so usmerjenost financiranja na
reševanje ključnih problemov razvoja človeških virov v Sloveniji, koncentracija na
manjše število večjih projektov, priprava in izvajanje večjih projektov, v katerih se k
intenzivnejšemu sodelovanju pritegne tudi socialno-ekonomske in druge partnerje na
trgu dela. Hkrati pa je potrebna velika racionalnost pri izvajanju kontrol. Vzpostaviti je
potrebno racionalen in zanesljiv sistem kontrol, ki bo omogočal kontrolo vseh bistvenih
elementov in razseţnosti izvajanja in upravljanja ESS, hkrati pa preprečeval podvajanje
in prekrivanje kontrol.
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA

S podpisom zagotavljam, da:
- je predloţeno magistrsko delo z naslovom ČRPANJE SREDSTEV NA
PODROČJU
EVROPSKEGA
SOCIALNEGA
SKLADA
Z
VIDIKA
UPRAVIČENCA SREDSTEV izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega
dela;
- je delo popravljeno v skladu s pripombami mentorja in članov komisije.
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v
predloţenem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili;
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata,
bodisi v obliki dobesednega parafriziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so
tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o
avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 139/2006);
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko predloţenega dela ter soglašam
z objavo na fakultetnih straneh;
- da je delo lektoriral/-a: Bojana Samarin, profesorica slovenščine.
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