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EPD REPUBLIKE SLOVENIJE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2004-

2006 
 

1 UVOD  
 

Polletno poročilo 2009 o izvajanju EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 predstavlja 

celosten prikaz izvajanja strukturnih skladov v prvi polovici leta 2009 ter skupni primerjalni 

prikaz izvajanja strukturnih skladov od začetka izvajanja projektov/programov od maja 2004 

do 30.6.2009.  

 

Ţe od sredine leta 2008 naprej, so se razmere na svetovnih trgih poslabševale, posledično pa 

tudi v območju Evropske unije in v Sloveniji. Slovenija se kot članica Evropske unije kljub 

številnim ţe sprejetim ukrepom, ni in ne bo mogla izogniti nevarnostim finančne krize in 

postopnemu prenosu neugodnih pogojev v finančnem sektorju na realni sektor. Kot majhno in 

odprto gospodarstvo je zato še bolj izpostavljena negativnim trendom gospodarskih gibanj. 

Poleg tega so najpomembnejše zunanjetrgovinske partnerice Slovenije drţave iz območja EU, 

ki se ţe soočajo z gospodarsko recesijo. Rast izvoza se je v tretjem četrtletju leta 2008 precej 

umirila in se kaţe v vseh sektorjih, tudi v gradbeništvu in trgovini, proizvodnja predelovalnih 

dejavnosti se je zmanjšala. Kazalnik gospodarske klime je bil novembra 2008 najniţje po letu 

1995.  

 

Pričakovanja podjetniškega sektorja, zlasti v delu malih in srednje velikih podjetij, niso 

spodbudna. Kljub temu, da se na trgu dela učinki umirjanja gospodarske rasti kaţejo z 

zamikom, se je število registriranih brezposelnih oseb v mesecu oktobru 2008 povečalo bolj 

kot v enakem obdobju leta 2007, kar je po predvidevanjih gospodarskih analitikov ţe lahko 

bila posledica konjunkturnih razlogov. Pričakujemo, da se bo stopnja brezposelnosti v 

naslednjih mesecih močno povečala, kar lahko negativno vpliva tudi na izvajanje evropske 

kohezijske politike.  

 

Glede na navedeno, je mogoče sklepati, da so se druţbenoekonomski pogoji v Republiki 

Sloveniji bistveno spremenili, s tem pa se je bistveno povečala stopnja tveganja v zvezi z 

izvajanjem projektov iz programskega obdobja 2004-2006.  

 

Z namenom zagotovitve boljših pogojev za zaključevanje na vseh izvedbenih ravneh 

strukturne politike za programsko obdobje 2004–2006, je organ upravljanja za izvajanje 

Enotnega programskega dokumenta 2004–2006 izkoristil ponujeno moţnost Evropske 

komisije in zaprosil za odobritev podaljšanja datuma upravičenosti izdatkov do 30.6.2009.  

 

NO je konec decembra 2008 podal soglasje k prošnji organa upravljanja za podaljšanje 

datuma upravičenosti izdatkov do 30.6.2009. Organ upravljanja je o tem obvestil Evropsko 

komisijo in se zavezal, da bo do datuma, ki ga je predlagala Evropska komisija za 

posredovanje dokumentov o zaključku pomoči, 30.09.2010, posredoval vse dokumente, v 

skladu s Smernicami o zaključku pomoči (2000-2006) iz Strukturnih skladov.  

 

Finančno perspektivo EPD 2004-2006 smo uspešno zaključili. Ţe v obdobju do 30.6.2009 pa 

je bila glavnina aktivnosti usmerjenih v zaključevanje – v pripravo Končnega poročila o 

izvajanju Enotnega programskega dokumenta RS za programsko obdobje 2004-2006, v 
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skladu s spremenjenim in usklajenim akcijskim načrtom zaključevanja EPD 2004-2006 na 

nov datum za posredovanje zaključnih dokumentov na Evropsko komisijo. 

 

 

REALIZACIJA IZVAJANJA GLEDE NA CELOTNA RAZPOLOŢLJIVA 

SREDSTVA EPD: konec leta 2004 – konec leta 2005 – konec leta 2006 – konec leta 2007 

- konec leta 2008 – do 30.6.2009 

 

- razpisanih 386 mio EUR ali 115,4% razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 

57,7%; leta 2005: 88,0%; leta 2006: 110,3%; leta 2007: 111,2%; leta 2008: 114,7%; 

30.6.2009: 115,4%); 

 

- dodeljenih s sklepi PS oz. s programi 368,8 mio EUR ali 110,2% razpoloţljivih sredstev, 

opredeljenih z EPD (leta 2004: 36,4%; leta 2005: 77,6%; leta 2006: 114,3%; leta 2007: 

109,8%; leta 2008: 110,3%; 30.6.2009: 110,2%); 

 

- podpisanih pogodb za 348,9 mio EUR ali 104,3% razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z 

EPD (leta 2004: 10,5%; leta 2005: 58,0%; leta 2006: 104,5%; leta 2007: 103,1%; leta 2008: 

104,4%; 30.6.2009: 104,3%); 

 

- izplačanih v kumulativi iz proračuna (SLO in EU del) 358 mio EUR ali 107,0% 

razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2004: 6,8%; leta 2005: 29,7%; leta 2006: 

68,9%; leta 2007: 93,6%; leta 2008: 106,1%; 30.6.2009: 107,0%); 

 

- zahtevkov za povračilo, posredovanih na plačilni organ (EU del), za 239 mio EUR ali 

100,7% razpoloţljivih sredstev (EU del), opredeljenih z EPD (leta 2004: 0; leta 2005: 

19,9%; leta 2006: 59,4%; leta 2007: 80,3%; leta 2008: 95,1%; 30.6.2009: 100,7%); 

 

- certificiranih zahtevkov na EK za 208 mio EUR (EU del) ali 87,8% razpoloţljivih sredstev 

(EU del), opredeljenih z EPD (leta 2007: 64,7%; leta 2008: 83,2%; 30.6.2009: 87,8%); 
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2 EPD IN RAZVOJ REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

2.1 SOCIALNO-EKONOMSKO STANJE 

 

Gospodarske razmere v Sloveniji so se zaradi vpliva gospodarske in finančne krize začele 

hitro poslabševati v ţe zadnjem četrtletju 2008, gospodarska aktivnost pa je v prvi polovici 

leta 2009 močno upadla. Najbolj so prizadeta podjetja v industriji in gradbeništvu, kjer se je 

aktivnost je v prvih šestih mesecih glede na enako lansko obdobje zniţala za okrog 20%. BDP 

se je v prvem polletju 2009 glede na enako obdobje 2008 zniţal za 8,8%. V drugem četrtletju 

2009 je BDP v primerjavi s prejšnjim četrtletjem realno povečal za 0,7 odstotka, kar kaţe, da 

se negativna gibanja postopoma umirjajo. Kazalnik gospodarske klime od maja ni več 

nazadoval, čeprav ostaja na nizki ravni. Močan upad tujega povpraševanja in omejene 

moţnosti financiranja sta glavna razloga za zniţevanje slovenskega izvoza in investicij v 

osnovna sredstva, ki sta bila ključna dejavnika gospodarske rasti v preteklih letih. Razmere v 

mednarodnem gospodarskem okolju zaradi velike izvozne odvisnosti Slovenije močno 

vplivajo tudi na investicijske odločitve podjetij o nakupu opreme in strojev, zato je močan 

tudi upad zasebnih investicij. 

Gospodarska kriza se je z nekajmesečnim zamikom pokazala tudi na trgu dela. Število 

zaposlenih se postopno zniţuje, doslej najbolj v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. V 

predelovalnih dejavnostih je bilo v prvem četrtletju 2009 za 6,5% manj zaposlenih, v 

gradbeništvu pa za 5,6% manj. Vlada je z ukrepi za ohranjanje delovnih mest za zdaj uspela ta 

negativna gibanja nekoliko ublaţiti, a kljub temu se število brezposelnih ţe vse leto hitro 

povečuje. Stopnja brezposelnosti je v drugem četrtletju dosegla 5,6%, kar je za 1,4 odstotne 

točke več kot leto pred tem. Konec leta 2009 je bila anketna stopnja brezposelnosti 6,4%, od 

tega 6,3% pri moških in 6,5% pri ţenskah. 

Inflacija se je v prvi polovici leta 2009 umirjala, tako da smo v poletnih mesecih zabeleţili 

rahlo deflacijo. Rast cen se je v drugi polovici leta nekoliko okrepila in ob koncu leta dosegla 

1,8%. 

Učinki gospodarske in finančne krize se izrazito kaţejo tudi v javnih financah. Zaradi nujnosti 

uskladitve javnofinančnih izdatkov s spremenjenimi ekonomskimi razmerami sta bila v 

izvedena dva rebalansa proračuna. Na rast javnofinančnih odhodkov je ţe v prvem četrtletju 

2009 močno vplivalo delovanje avtomatičnih stabilizatorjev (sredstva za brezposelne so bila 

npr. višja kar za 44,7%) in diskrecijskih ukrepov (npr. sredstev iz naslova subvencij za 172% 

več). Na prihodkovni strani pa beleţimo znatno zniţanje javnofinančnih prihodkov, predvsem 

iz naslova davka na dodano vednost (za 15,8% manj), akontacije davka od dohodkov pravnih 

oseb (za 10% manj). 

Slovenija je za omilitev finančne in gospodarske krize sprejela več ukrepov, pri čemer 

predstavlja ključno tveganje njihova učinkovitost. Ukrepi so oblikovani ob upoštevanju 

značilnosti slovenskega gospodarstva, predvsem majhnosti in odprtosti. Prvi ukrepi so bili 

preventivne narave in namenjeni predvsem podpori finančnega sektorja. Gre za garancijske 

sheme (za zadolţitev bank v tujini, zadolţitev SID banke, jamstvena shema bankam za 

kreditiranje podjetij, jamstvena shema za fizične osebe) v skupni višini do 12 mrd EUR, kar 

predstavlja pribliţno tretjino slovenskega BDP. Podjetja pa se poleg likvidnostih teţav 

soočajo tudi z velikim zmanjšanjem naročil, še posebej tista, najbolj izvozno naravnana. Vrsta 

ukrepov se izvaja v obliki javnih razpisov za finančna sredstva podjetjem za investicije v 

tehnološko opremo, vlaganja v raziskave in razvoj, za financiranje raziskovalne opreme, za 

garancije za kredite in delno subvencijo obrestne mere za MSP, usposabljanje in 

izobraţevanje zaposlenih, za krepitev socialnega podjetništva, večjo zaposljivost mladih ter za 
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izboljšanje mobilnosti kadrov. Ustanovljena je tudi Prva druţba tveganega kapitala, ki bi 

povečala zasebna vlaganja v »startup« in inovativna podjetja s potencialom hitre rasti. 

Sprejeti so tudi ukrepi za izboljšanje črpanja sredstev kohezijske politike. Sprejeti ukrepi so 

naravnani tudi k spodbujanju razvojnih vlaganj, ki bi prinesla nova delovna mesta z višjo 

dodano vrednostjo. Za ohranjanje delovnih mest drţava subvencionira podjetja, kjer zaradi 

krize delajo krajši delovni čas, ali je del zaposlenih začasno na čakanju. Vsi ukrepi so začasne 

narave, kar je še posebej poudarjeno pri ukrepih za subvencioniranje zaposlovanja. 

Slovenija je ukrepe za ublaţitev posledic gospodarske in finančne krize zasnovala na 

naslednjih ključnih področjih: 

a) Izboljšanje likvidnosti finančnega sistema 

b) Izboljšanje pogojev poslovanja 

c) Ohranjanje delovnih mest 

d) Zagotavljanje socialne varnosti 

e) Oţivitev povpraševanja in investicijska politika 

 

a) Izboljšanje likvidnosti finančnega sistema 

Za zagotavljanje virov financiranja bankam je drţava omogočila dodatno zadolţitev 

zakladnice v tujini, moţnost za dodatno zadolţitev bank z garancijo drţave v tujini ter 

dodatno zadolţitev z garancijo Slovenske izvozne in razvojne banke – SID banke v tujini. 

Neomejeno jamstvo za neto bančne vloge fizičnih oseb ter mikro in majhnih podjetij dodatno 

prispeva k stabilnosti finančnega sistema. Za zmanjšanje tveganj bank za kreditiranje podjetij 

je bila sprejeta jamstvena shema bankam za splošno kreditiranje podjetij. Krediti iz sheme so 

namenjeni podjetjem za financiranje novih investicij in dokončanja ţe začetih investicij, za 

financiranje obratnih sredstev in deloma tudi za reprogramiranje kratkoročnih kreditov v 

srednjeročne oziroma dolgoročne kredite. Shema se izvaja preko Slovenske izvozne in 

razvojne banke – SID banke. Poleg tega je Vlada RS dokapitalizirala SID banko, kar prispeva 

k dolgoročni vzdrţnosti poslovanja banke ter zagotavlja kapacitete za izvajanje nalog, ki so se 

v času gospodarske in finančne krize povečale. Za ublaţitev posledic finančne krize in laţjega 

dostopanja podjetij do finančnih virov je bila sprejeta jamstvena shema za mikro, mala in 

srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se izvaja preko Slovenskega podjetniškega 

sklada - SPS. S tem ukrepom drţava MSP omogoča laţji dostop do virov financiranja s tem, 

da dodeljuje drţavne garancije za zavarovanje bančnih kreditov v višini 60 do 80 odstotkov. 

Hkrati se MSP zagotavlja dostop do ugodnih virov financiranja, saj se hkrati z izdajo 

garancije subvencionirajo tudi obrestne mere (6 mesečni EURIBOR + 0,5%). 

 

b) Izboljšanje pogojev poslovanja 

Laţji dostop do finančnih sredstev za podjetja na prioritetnih področjih čiste in tehnološko 

napredne industrije (kot npr. avtomobilske) bo omogočen z zagotovitvijo ugodnih kreditov za 

nadaljnja vlaganja v raziskave in razvoj. Ukrep izvaja SID banka preko sredstev EIB za 

področje ECTF in dodatnih lastnih sredstev. Kreditna linija SID - EIB ECTF je namenjena 

financiranju investicij v raziskave, razvoj in inovacije na področju zmanjševanja emisij in 

energetske učinkovitosti evropske transportne industrije s ciljem finančne podpore vlaganjem 

v raziskave, razvoj in inovacije na področju zmanjševanja emisij in energetske učinkovitosti z 

zagotovitvijo dolgoročnih kreditov podjetjem, bodisi proizvajalcem vozil bodisi dobaviteljem 

sestavnih delov vozil. Za pomoč podjetjem v času finančne krize, je namenjena tudi pomoč 

male vrednosti (shema de minimis) v vrednosti do 0,5 mio EUR. Namenjena je izvajanju 

razvojnih aktivnosti in krepitvi sposobnosti za odzivanje na spremenjene razmere na trgu za: 

o financiranje ţe začetih razvojnih projektov in investicij v podjetjih kot dopolnilni vir za 

premostitev likvidnostnih teţav in preprečevanje zaustavljanja razvojnih projektov in 

investicij, o dodatno usposabljanje zaposlenih in pripravo razvojnih projektov za pridobivanje 
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novih znanj in razvoj kompetenc za krepitev dolgoročnih konkurenčnih sposobnosti podjetij 

in zaposlenih, o samozaposlovanje in prezaposlovanje zaposlenih ali skupin zaposlenih. Za 

spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v malih in srednje velikih podjetjih je bil 

objavljen javni razpis, ki spodbuja podjetja za vlaganja v raziskovalno razvojno dejavnost, ki 

naj dvignejo tehnološko zahtevnost in dodano vrednost izdelkov oziroma storitev in s tem 

okrepijo konkurenčni poloţaj na globalnih trgih, zagotavljajo trajnostni razvoj ter višjo 

dodano vrednost in dobičke. Z javnim razpisom za sofinanciranje strateških razvojno 

raziskovalnih projektov pa ţeli drţava podpreti vsaj 30 do 50 strateških raziskovalno-

razvojnih projektov. 

Na področju obdavčitve za podjetja je v Sloveniji z letom 2009 velja 21% stopnja obdavčitve 

dohodka pravnih oseb, zniţane pa so tudi višine akontacij davka na dohodek pravnih oseb 

(dobiček). Podjetja lahko ţe za leto 2008 uveljavljajo tudi višje olajšave za investiranje v 

opremo in v neopredmetena sredstva. Z letom bil 2009 je dokončno ukinjen davek na 

izplačane plače. Za povečanje likvidnosti podjetij se bo z letom 2010 rok za vračilo preseţka 

DDV skrajšal iz 60 oziroma 30 na 21 dni. 

 

c) Ohranjanje delovnih mest 

Na področju zaposlovanja je organizacijsko in finančno najobseţnejši ukrep delno 

subvencioniranje stroškov dela za skrajšan delovni čas. Vlada RS s tem ukrepom 

subvencionira podjetja, ki so zaradi zmanjšanja naročil skrajšala tedenski delovni čas na 36 

oz. 32 ur. Subvencija, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe prejme podjetje, znaša 60 oz. 120 

evrov na zaposlenega na mesec. Poleg tega lahko delodajalci uveljavljajo tudi delno 

nadomestilo plač za zaposlene, ki so napoteni na »čakanje na delo«. Delodajalec delavce, 

namesto da bi jih odpustil skozi program preseţkov, napoti na čakanje na delo za obdobje 

največ 6 mesecev, drţava pa mu povrne del nadomestila plače. Delovno razmerje delavcu ne 

preneha, saj po obdobju, v katerem je napoten na »čakanje na delo«, ponovno začne opravljati 

delo. Med tem časom ima pravico do nadomestila plače in tudi vse ostale pravice in 

obveznosti iz delovnega razmerja, razen tistih, ki so neposredno povezane na opravljanje dela. 

Delodajalec mora v tem času za delavca, ki je na čakanju na delo, zagotoviti usposabljanje ali 

izobraţevanje, in sicer v obsegu 1/5 delovnega časa. Zato mora delodajalec, preden dobi 

moţnost uporabe ukrepa, pripraviti program strukture delovnih mest, ki jih trenutno zapira, in 

tistih, ki jih dokončno zapira, ter pričakovanja o strukturi novih delovnih mest po krizi, ali 

prenehanju ukrepa (zahtevnost, potrebna znanja,…). V ukrepa subvencioniranja polnega 

delovnega časa in subvencioniranja nadomestil za delavce na čakanju se je do konca avgusta 

2009 vključilo skupno 912 podjetij, ki drţavne subvencije uveljavljajo za 69.890 delavcev. 

Pogodbene vrednosti subvencij znašajo skupaj 63,2 milijona evrov. Doslej so izplačali 

sredstva za prvi ukrep, in sicer 15,1 milijona evrov. 

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so preko javnih razpisov usmerjeni v usposabljanje in 

izobraţevanje zaposlenih, za ohranitev delovnih mest, za zaposlovanje za krajši delovni čas in 

za zaposlovanje teţje zaposljivih oseb. V okviru drugega paketa pa so sprejeti tudi ukrepi za 

krepitev socialnega podjetništva, usposabljanje zaposlenih ter laţji prehod mladih na trg dela. 

Tudi javna dela in socialno podjetništvo bodo uporabljeni kot instrument za spodbujanje 

razvoja nekaterih javnih storitev: storitve izobraţevanja, socialnega varstva in varstva okolja 

ter spodbujanje razvoja socialne ekonomije, oskrbo starejših, pomoč v gospodinjstvu, varstvo 

otrok, dela pri varovanju okolja. 

 

d) Zagotavljanje socialne varnosti 

Najbolj ogroţenim skupinam prebivalstva je bila v začetku septembra izplačana enkratna 

solidarnostna pomoč v obliki enkratnega denarnega prejemka. Do te pomoči so upravičeni 

vsi, ki prejemajo manj kot 60% veljavne minimalne plače. Višina pomoči se bo glede na 
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pogoje gibala med 120 in 200 evri. Za učinkovito izvedbo se vzporedno pripravlja tudi 

projekt e-sociala, ki bo zagotovil dostop do vseh potrebnih evidenc. V načrtu je tudi 

poenostavitev postopkov in s tem večja preglednost in učinkovitost sistema socialnih 

transferjev ter manjša moţnost zlorab in kopičenja pravic. S spremembo ureditve bodo do 

denarnih nadomestila za primer brezposelnosti upravičeni tudi zaposleni za določen čas, višje 

bo tudi najniţje denarno nadomestilo. 

 

e) Oţivitev povpraševanja in investicijska politika 

Uvajajo se spremembe sistema javnega naročanja, pripravljajo se predlogi vsebin za 

vzpostavitev enotnega informacijskega okolja spletnega kataloškega naročanja z uporabo 

dinamičnega nabavnega sistema (npr. objavo naročil malih vrednosti na spletnem portalu), 

ustanovitev Agencije za javno naročanje ter večje umeščenosti zelenih javnih naročil, z 

upoštevanjem stroškov ţivljenjskega kroga v sistemu javnega naročanja. 

Na področju vlaganj v infrastrukturo so predvidene Investicije za učinkovito rabo energije v 

javnih zgradbah. Namen ukrepa je pospešiti javne investicije in na ta način oţiviti gradbeno 

dejavnost z izvedbo energetske sanacije objektov v javni lasti (bolnišnice, šole…. ). Poleg 

tega so v teku ţe vlaganja v izgradnjo širokopasovnih povezav, v javnem sektorju in na 

področju podeţelja. Predvidene so poenostavitve na področju prostorskega načrtovanja, 

urejanja prostora, graditve objektov, pridobivanja zemljišč in dovoljenj za vgradnjo opreme. 

V pripravi je nov zakon, katerega namen je učinkovitejše umeščanje določenih vrst 

infrastrukture v prostor. Cilj je usklajenost postopkov prostorskega načrtovanja s postopki 

presoje vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja in ohranjanja narave, tako da v 

prihodnje ne bi prihajalo do ponavljanja nekaterih faz. Jamstvena shema za posameznike 

omogoča pridobitev bančnih kreditov drţavljanom, ki jim je bil v sedanjih razmerah dostop 

do njih močno oteţen. Cilj sheme je ohranjanje ravni potrošnje in kupne moči tistih skupin 

prebivalstva, ki so s krizo najbolj prizadete. To so predvsem zaposleni, ki so začasno izgubili 

delo, in zaposleni za določen čas. Slovenija proti krizne ukrepe oblikuje tako, da v čim večji 

meri povezujejo razvoj in prestrukturiranje podjetij ob hkratni skrbi za zaposlene, njihovo 

izobraţevanje in usposabljanje, kakor tudi ob skrbi za brezposelne in njihove moţnosti za 

čimprejšnjo vrnitev med delovno aktivne. Hkrati pa upošteva tudi zagotavljanje dolgoročne 

vzdrţnosti javnih financ in njihovo začasno naravo. Vzporedno s kratkoročnimi kriznimi 

ukrepi Vlada RS pripravlja tudi nabor srednje in dolgoročnih strukturnih sprememb, kjer so v 

luči krize prednostna področja pokojninskega sistema ter zdravstva in socialnega varstva. 

 

 

2.2 DOLOČBE GLEDE IZVAJANJA EPD 

 

Vse odobrene pravice za prevzem obveznosti (committment appropriation - CA) so dodeljene 

RS z Odločbo Komisije 18/VI/2004 o odobritvi Enotnega programskega dokumenta za 

strukturno pomoč Skupnosti v okviru Cilja 1 v Sloveniji, CCI 2003SI161DO001 – 

K(2004)2122 in Odločbo Komisije 8/VIII/2006 o spremembi Odločbe C(2004)2122 o 

odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 

2003SI161DO001 K(2006)3673 z dne 8.8.2006 in so na ravni ukrepov indikativno pretvorjene 

v plačila (payment appropriations - PA) na podlagi napovedi ministrstev po letih, do vključno 

2008, v okviru t.i. »evidenčnih projektov«. Evidenčne projekte je na predlog organa 

upravljanja sprejela in potrdila Vlada RS aprila 2004 in s tem dala zeleno luč za črpanje EU 

sredstev. 
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Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 – ZIPRS0708 

(Uradni list RS št. 126/2006) določa ureditev porabe sredstev za strukturno in kohezijsko 

politiko v RS za leto 2007 in 2008. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 

2008 in 2009 (Uradni list RS št. 114/2007) pa določa ureditev porabe sredstev za strukturno in 

kohezijsko politiko v RS za leto 2008 in 2009. 

 

Konec leta 2005 je Slovenija pripravila predlog spremembe in dopolnitve EPD. Predlog je bil 

potrjen na seji NO za EPD 16.12.2005 in na seji Vlade RS 22.12.2005 (sklep Vlade RS št. 

54402-10/2005/5). Slovenija je decembra 2005 spremenila EPD zaradi prenosa funkcij PT za 

ESRR in ESS na organ upravljanja. 8.8.2006 je bila sprememba EPD uradno potrjena z 

Odločbo Komisije 8/VIII/2006 o spremembi Odločbe C (2004) 2122 o odobritvi EPD za 

strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003SI161DO001 K(2006)3673 

(št. 3083-3/2003-445). Spremembe EPD so se nanašale na poglavje 6. »Izvedbena določila« 

in popravki finančnega okvirja za FIUR. Predlagane spremembe so prispevale k 

učinkovitejšemu izvajanju EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 zlasti s poenostavitvijo 

izvedbe in posledično postopkov porabe sredstev strukturne politike v RS.  

 

Z vladno Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki 

Sloveniji (Ur.l. RS 07/06) so določeni postopki, pristojnosti in odgovornosti ter medsebojna 

razmerja institucij, vključenih v izvajanje EPD, z namenom optimalnega koriščenja sredstev 

SS.   

 

Z namenom zagotovitve boljših pogojev za zaključevanje na vseh izvedbenih ravneh 

strukturne politike za programsko obdobje 2004-2006, je OU za izvajanje EPD RS za 

programsko obdobje 2004-2006, v povezavi z določili 30(2) in 14(2) člena Uredbe Sveta (ES) 

št. 1260/1999 in soglasjem članov NO EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 (7. 

dopisna seja od 9.12.2008 do 23.12.2008), prosil EK za odobritev podaljšanja datuma 

upravičenosti izdatkov do 30.6.2009.  

 

OU je 18.2.2009 dobil Odločbo Komisije 18/II/2009 o spremembi Odločbe C(2004)2122 

glede podaljšanja končnega datuma za upravičenost izdatkov na podlagi EPD v okviru cilja 1 

v Sloveniji 2003SI161DO001 C(2009)1126: »V skladu z drugim pododstavkom člena 14(2) 

Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 je Slovenija utemeljila svojo zahtevo s precejšnjimi 

spremembami socialno-ekonomskih razmer in trga dela. Predloţene utemeljitve so 

sprejemljive, saj so drţave članice jasno predstavile vpliv finančne krize, kakršne doslej še ni 

bilo, na socialno-ekonomske razmere in trg dela ter njene posledice, ki se kaţejo v 

upočasnitvi programov, ki jih zajema zahteva. Zato je primerno, da se končni datum 

upravičenosti podaljša v skladu z zahtevo.«  

 

Dne 23.7.2009 je EK posredovala še Popravek Odločbe z dne 23.7.2009 Odločbe Komisije 

C(2004) 3673 z dne 8. avgusta 2006 o spremembi Odločbe C(2004)2122 o odobritvi EPD za 

strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003SI161DO001 C(2009) 5967, 

kjer se je v točki 7.5 priloge I v tretjem stolpcu »Številka drţavne pomoči« tabele drţavnih 

pomoči (str. 268) za ukrep 1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja, Raziskave in 

razvoj, številki: 

namesto  »0005-5228018-2000/I in 0005-5228018-2000/I«  

glasita:  »0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II«. 
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3 UPRAVLJANJE PROGRAMA 

 

3.1 NADZORNI ODBOR  

 

Nadzorni odbor za EPD za programsko obdobje 2004-2006 je v letu 2007 - v skladu z določili 

Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih - 

spremljal izvajanje EPD. V prvi polovici leta 2009 je bila organizirana ena seja NO EPD RS 

za programsko obdobje 2004-2006. 

 

V prvi polovici leta 2009 je bila organizirana ena seja NO EPD RS za programsko obdobje 

2004-2006. NO je na svoji 8. dopisni seji NO EPD, ki je trajala od 25. maja 2009 do 8. 

junija 2009, potrdil spremembe PD za EPD za programsko obdobje 2004-2006 v finančnih 

tabelah za 1., 2. in 3. PN.  

 

11. junija 2009 je OU posredoval EK Obvestilo o prilagoditvi PD, ki je bilo potrjeno na 8. 

dopisni seji (dopis št. 3083-10/2007-221 z dne 11.6.2009). 1. julija 2009 je EK v dopisu št. 

05448 z dne 1.7.2009-2003SI161DO001 SPD - potrdila datum upravičenosti izdatkov v PD 

do 30.6.2009 in da je Programsko dopolnilo v skladu z 18. členom (3 odstavkom) Uredbe 

1260/1999 ter konsistentno z EPD in finančnim načrtom iz Odločbe Komisije C(2006)2122. 

 

1. julija 2009 je EK v dopisu št. 05448 z dne 1.7.2009 - 2003 SI 161 DO 001 Single 

Programming Document Slovenia Modification of the Programme Complement - potrdila 

datum upravičnosti izdatkov v PD do 30.6.2009 in da je Programsko dopolnilo v skladu z 18. 

členom (3 odstavkom) Uredbe 1260/1999 ter konsistentno z EPD in finančnim načrtom iz 

Odločbe Komisije C(2006)2122. 

 

Podrobneje so aktivnosti NO v prvi polovici leta 2009 opisane v Prilogi 1: Sklepi sej NO EPD 

1.1.2009 – 30.6.2009. 

 

23. julija 2009 je EK posredovala še Popravek Odločbe z dne 23.7.2009 Odločbe Komisije 

C(2004) 3673 z dne 8. avgusta 2006 o spremembi Odločbe C(2004)2122 o odobritvi EPD za 

strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003SI161DO001 C(2009) 5967, 

kjer se je v točki 7.5 priloge I v tretjem stolpcu »Številka drţavne pomoči« tabele drţavnih 

pomoči (str. 268) za ukrep 1.1 Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja, Raziskave in 

razvoj, številki: 

namesto  »0005-5228018-2000/I in 0005-5228018-2000/I«  

glasita:  »0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II«. 

 

3.2 SISTEM SPREMLJANJA 

 

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v Smernicah Organa upravljanja za 

spremljanje izvajanja EPD na projektni ravni in podprt z informacijskim sistemom (ISARR-

SP), ki omogoča spremljanje izvajanja kohezijske politike s ciljem čim boljšega črpanja 

sredstev in čim hitrejše odzivnosti na morebitne zaznane teţave.  

 

ISARR-SP, predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD in 

podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje na ravni programov in projektov, pri čemer 
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slednji v primeru 2. PN in 3. PN predstavljajo agregacijo pogodb na ravni instrumentov. 

Delovanje sistema ISARR-SP še vedno temelji na principu centralnega vnosa podatkov in 

izpisov poročil na SVLR, razen v primeru 3. PN  in delno 2. PN (MDDSZ) kjer KU 

neposredno (on-line) izvaja vnose podatkov ter PO, ki del certifikacije zahtevkov za povračilo 

in zahtevkov za plačilo izvaja ravno tako neposredno (on-line) na sistemu ISARR-SP.   

 

V letu 2009 je ISARR-SP za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD omogočal: 

 podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev; 

 zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov; 

 prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC 

 spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, 

MFERAC); 

 vnos doseţenih ciljev in aktivnosti; 

 podporo izvajanju vračil 

 vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo; 

 uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika v okviru 2. PN iz informacijskega 

sistema APZnet pri ZRSZ; 

 vnos, registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo; 

 vnos in potrditev zahtevka za plačilo EU; 

 izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA); 

 izvoz podatkov v informacijski sistem Organa za potrjevanje (IS-PA2007) 

 v okviru modula za vnos podatkov (MVP) je vzpostavljena decentralizirana prijava 

listin (kreiranje ZzI) s strani upravičenca, doseganju fizičnih ciljev in poročanje o 

udeleţenih osebah s pomočjo on-line povezava s centralnim registrom prebivalstva e-

CRP.  

 izpis mesečnega finančnega poročila in druge izpise preko modula za statusno 

poročanje; 

 izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov (OLAP). 

 

V letu 2009 smo nadaljevali z izvajanjem projekta Razvoj in vzdrţevanje informacijskega 

sistema ISARR, za katerega je bila podpisana pogodba v aprilu 2008. V okviru projekta je 

bilo v letu 2009 do 30.6. izvedeno: 

 

 realiziranih 50 zahtev – novih funkcionalnosti, v skupnem obsegu 528 človek/dni 

razvojnega dela, 

 vzpostavljen je redni elektronski prenos podatkov iz sistema ISARR v informacijski 

sistem Organa za potrjevanje IS-PA2007 

 V mesecu marcu 2009 je stekla II. faza decentralizacije uporabe sistema ISARR – 

decentralizacija uporabe Modula za črpanje sredstev (MČS). Gre za aplikativno 

podporo procesu obdelavo zahtevkov za izplačilo iz proračuna RS (ZzI) in neposredno 

pripravo ZzP. Informacijska rešitev podpira delovni proces skrbnika projekta, 

kontrolorja in finančnega delavca na ministrstvih oz agentih.  

 Izvedena je bila II. faza povezave sistema APZ.net pri ZRSZ in ISARR za potrebe 

elektronskega prenosa podatkov za instrumente, ki jih kot agent izvaja ZRSZ. 

 Izvedeno je bilo testiranje in uvoz listin v okviru tehnične pomoči za leti 2007 in 2008 

iz sistema MFERAC 

 Izvedena je bila podora prijavi avansov na ZzP (I. faza podpori predplačilom). 

 V sistem ISARR je bilo vključenih preko 1000 novih uporabnikov sistema. Večina 

uporabnikov je upravičencev (podjetij), ki dostopa do sistema ISARR preko 

svetovnega spleta.  
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Izobraţevanje uporabnikov informacijskega sistema ISARR 

 Izvedenih je bilo 20 seminarjev za uporabo MVP in MČS. Seminarjev se je udeleţilo 

skupaj 240 udeleţencev in sicer iz SVLR, MJU, MDDSZ, ZRSZ, JSRK, MK, 

Slovenskega podjetniškega sklada, MG, ZRSS, RRA LUR, RRA Koroška, BSC 

Kranj, itd. 

 Seminarji potekajo v sodobno opremljeni računalniški učilnici, v trajanju 6 do 8 

šolskih ur, ob prisotnosti predavatelja in asistenta. Povprečna ocena izvedenih 

seminarjev s strani slušateljev je bila nad 4,5. Udeleţenci so prejeli gradivo in potrdilo 

o udeleţbi. 

 

Vzpostavitev in delovanje Centra za pomoč uporabnikov (CPU) 

 Z mesecem julijem 2008 je začel delovati center za pomoč uporabnikom (CPU) 

sistema ISARR, vzpostavljen je bil spletni portal (omogoča prijavo napak na 

informacijskem sistemu, vzdrţevalnih zahtevkov, postavljanje vprašanj itd.) 

 Na portalu je zabeleţenih preko 750 dogodkov. 

 Uporabnikom je na voljo najnovejša uporabniška dokumentacija za delo s sistemom 

ISARR, FAQ, gradi se baza znanja. 

 Dostop do portala je imelo preko 1000 uporabnikov sistema ISARR. CPU je dosegljiv 

na tel. št. 3009-815, vsak delovni dan, med 8.00 in 16.00 uro. 

 Na telefonski številki je bilo obravnavanih preko 2500 telefonskih klicev. 

 

Vzdrţevanje informacijskega sistema ISARR 

 Vzdrţevanje informacijskega sistema ISARR poteka tekoče od podpisa pogodbe. 

 

3.3 VREDNOTENJA 

 

Vrednotenje učinkov sofinanciranih dejavnosti je eden od obveznih elementov, ki jih določa 

Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, 

ki je sestavljeno iz predhodnega, vmesnega ter naknadnega vrednotenja.  

 

V letu 2005 je bila imenovana posebna Projektna skupina OU za strukturne in Kohezijski 

sklad za področje vrednotenja. V sklopu te skupine je bil pripravljen in na NO 7. junija 2005 

potrjen Načrt vrednotenja za EPD 2004-2006. Načrt vrednotenja povzema ugotovitev iz EPD, 

da upoštevajoč kratko programsko obdobje 2004-2006, za nove drţave članice ni obvezna. Ne 

glede na to, se je Slovenija v partnerstvu z EK zavezala v EPD, da bo opravila »tematsko 

vrednotenje manjšega obsega, da oceni vpliv izbranih aktivnosti/ukrepov glede na zastavljene 

cilje in analizira učinke na specifične strukturne probleme«.  

 

V letu 2005 je OU preko TP naročil študijo »Vrednotenje postopkov prijave in izbire 

projektov na področju strukturnih skladov EU«. Poročilo, ki ga je pripravil neodvisni zunanji 

izvajalec in je bilo v pomoč OU pri pripravi metodologije za oceno potrebnega obsega 

dodatnih pravic porabe ter določitvi področij, kamor je smiselno usmeriti dodatna sredstva. 
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20. januarja 2006 je OU po predhodnem usklajevanju resornih ministrstev z neodvisnim 

zunanjim izvajalcem, na internetnih straneh
1
 objavil Poročilo »Vrednotenje postopkov prijave 

in izbire projektov na področju strukturnih skladov EU«. Poročilo zajema tako vsebinsko 

vrednotenje kot vrednotenje izvajalskega sistema in za vsakega od ukrepov podaja priporočila 

za nadaljnji razvoj. 

 

Podrobnejši pregled potrjenih projektov študij in vrednotenj se nahaja v sklopih B) študije in 

vrednotenja v poglavjih 4.1.4.1 Tehnična pomoč – komponenta ESRR in 4.1.4.2 – 

komponenta ESS. Na tem mestu so še enkrat naštete vse študije in vrednotenja financirane iz 

TP: 

 

A) Študije in vrednotenja– komponenta ESRR – 1. PN: 

 

V letu 2007 je so bile izvedene in plačane naslednje aktivnosti na področju vrednotenj: 

 

Za ukrep 1.3 (Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo) se je izvedlo vrednotenje oziroma 

študija za vavčersko svetovanje, ki je vsebovala dva dela: a) evalvacija učinkovitosti in 

uporabnosti programa vavčerskega svetovanja na vseh stopnjah izvajanja in b) priprava 

ukrepov in modela nadgradnje programa vavčerskega svetovanja na vseh stopnjah izvajanja. 

 

V letu 2009 je bila izvedena Analiza uspešnosti instrumenta 1.4.01 poslovne cone v okviru 

ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve, katere namen je bil pregled nad 

doseganjem projektnih, programskih in strateških ciljev instrumenta ter  oblikovanje 

priporočil za izvajanje podobnih instrumentov v okviru OP RR za obdobje 2007–2013. 

Učinkovitost instrumenta se je ugotavljala z vidika financ in izvedbe, iz česar izhaja največ 

priporočil. Z vidika uspešnosti doseganja ciljev evalvator ugotavlja, da je instrument sledil 

cilju ukrepa 1.4 EPD, to je povečati obseg javnih naloţb v infrastrukturo in storitve z 

neposrednim ekonomskim učinkom. Opozarja na teţavnost ugotavljanja števila ustvarjenih 

bruto delovnih mest in izpostavlja nekatera metodološke zagate pri opredeljevanju slednjih. 

Evalvator podaja priporočila tako za upravičence v smeri projektnega vodenja kot 

pripravljavcem razpisa, skrbnikom pogodb in finančnim kontrolam iz vidika administracije in 

vodenja razpisa in projektov. Pri ugotavljanju vpliva instrumenta na gospodarsko okolje 

evalvator poudarja, da je instrument imel kar nekaj pozitivnih vplivov tako na varovanje 

okolja kot tudi na gospodarski razvoj v Sloveniji, medtem ko drugih vplivov še ni bilo moč 

identificirati.  

 

Za instrumenta 1.4.2 in 1.4.3 skupaj z delom ukrepa 1.1 je bila v letu 2008  izvedena  študija 

vrednotenja celovitega projekta CO, v katerem so zajeta poglavja doseganja ciljev v obdobju 

2004-2008 ter priprav izhodišč in oblikovanja ciljev CO za naslednjo finančno perspektivo. 

Izdelana so bila konceptualna in metodološka izhodišča, zbrani primeri dobrih praks, določen je 

bil širši nabor kazalnikov, razdelana metodologija za poročanje o doseţenih rezultatih, 

pridobljena zaključna poročila o centrih odličnosti (oboje v slovenščini in angleščini), ter 

izvedeni dve pod-študiji: mednarodna evalvacija rezultatov in programov centrov odličnosti ter 

evalvacija gospodarske relevance rezultatov in programov centrov odličnosti (Dr. Franc Mali: 

Evalvacija centrov odličnosti v Sloveniji; v slovenščini in angleščini). 

 

                                                 
1 SVLR: 

http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokument_2004_20

06/vrednotenja/ 
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Izvedlo se je Predhodno vrednotenje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007-2013, vključno z  strateško presojo vplivov na okolje ter 

Predhodno vrednotenje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 

2007-2013, vključno s strateško presojo vplivov na okolje. 

 

Ostale izvedene študije so bile: 

- Študija izvedljivosti za projekte instrumenta 1.4.4 Nacionalni program za kulturo 2004-

2007,  

- Izdelava strokovnih podlag za umeščanje projektov Posavske gospodarske platforme v 

prostor,  

- Študija za inovacijsko-oblikovalski center za oblačilno industrijo in MSP, 

- Študija za razvoj kompetentnega centra za turizem in gostinstvo, Izdelava projektne 

dokumentacije za razvoj kompetenčnega centra za turizem in gostinstvo ter zasnove 

projekta partnerskega povezovanja slovenskega turistično gostinskega gospodarstva ter 

domačih in tujih institucij za usposabljanje in izobraţevanje 

- Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov za Fakulteto za turizem 

- Recenziji predloga scenarija celovitega razvoja območja tretje razvojne osi iz prometno-

tehničnega in prometno-ekonomskega vidika, ki podaja oceno izdelave in nekatera 

konkretna priporočila prvotni študiji in podaja nekatera odprta tehnična in vsebinska 

vprašanja, 

- Recenzija študije celovitega razvoja območja tretje razvojne osi iz prometno-tehničnega 

in prostorskega vidika ki podaja oceno izdelave in nekatera konkretna priporočila 

prvotni študiji in podaja nekatera odprta tehnična in vsebinska vprašanja. 

- Študija s področja socialnega podjetništva, katere namen je bilo preverjanje potreb, 

izdelava metodologije, izvedba usposabljanja in identifikacija in zagotovitev strokovne 

pomoči potencialnim projektom na področju socialnega podjetništva, saj je to področje 

v Sloveniji novo in nerazvito, 

- Izvedla se je tudi II. in III. faza Vrednotenja investicijskih programov ukrepa 1.2 EPD, 

ki je zajemalo ocenjevanje investicijskih programov prijaviteljev na javni razpis v 

okviru ukrepa 1.2 s strani zunanjih ocenjevalcev ter pripravo odgovorov na pritoţbe in 

morebitne toţbe. 

- Izdelava modela podpornega okolja za spodbujanje raziskav in razvoja na tehnološkem 

področju. 

- Izdelava modela finančnih vzpodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na 

regionalni ravni. 

- Izdelava modela priprave in izvedbe celovitega projekta spodbujanja podjetništva med 

posebnimi ciljnimi skupinami. 

- Izvedbeni načrt RRP Zasavske regije za obdobje 2007-2009. 

- Izvedbeni načrt RRP Podravja za obdobje 2007-2009. 

- Izvedbeni načrt RRP Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2009. 

- Izvedbeni načrt RRP JV Slovenije za obdobje 2007-2009. 

- Izvedbeni načrt RRP Savinjske regije za obdobje 2007-2009. 

- Izvedbeni načrt RRP Notranjsko – kraške regije za obdobje 2007 – 2009. 

- Izvedbeni načrt RRP regije Posavje za obdobje 2007-2009. 

- Izvedbeni načrt RRP Gorenjske za obdobje 2007-2009. 

- Izvedbeni načrt RRP Severne Primorske za obdobje 2007-2009. 

- Izvedbeni načrt RRP Juţne Primorske za obdobje 2007-2009. 

- Etno dizajn center Koroška. 
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Študije so objavljene na: http://www.euskladi.si/publikacije/studije_in_vrednotenja/2007-

2013/ 

  

Vrednotenje EPD je predvideno po zaključku pomoči. 

 

B) Študije in vrednotenja – komponenta ESS – 2. PN: 

  

V letu 2008 sta bili v okviru MDDSZ izvedeni 2 raziskavi: 

1. Vrednotenje ukrepov ESS II: 

Raziskava »Merjenje zadovoljstva končnih prejemnikov sredstev Evropskega socialnega 

sklada» s storitvami končnega upravičenca (Zavoda RS za zaposlovanje) je bila namenjena 

predvsem ugotavljanju (ne)zadovoljstva končnih upravičencev ESS sredstev, identifikaciji 

vzrokov za (ne)zadovoljstvo ter pripravi predlogov oz. usmeritev za uvedbo ukrepov, ki bi 

prispevali k zboljšanju sistema upravljanja. Zaključki in priporočila izvajalcev raziskave 

kaţejo na to, da so glavni vir informacij o programih svetovalke oziroma delavke na zavodu 

RS za zaposlovanje ter da so udeleţenci programov (brezposelne osebe) z načinom, 

razumljivostjo in količino pridobljenih informacij v splošnem zadovoljni. Kljub temu bi bilo 

potrebno način podajanja informacij nekoliko poenostaviti (npr. uvedba brezplačne telefonske 

linije ipd.). Med predlogi prevladuje še potreba po izpopolnjevanju strokovnega znanja 

svetovalk in svetovalcev, zaposlenih na Zavodu, ter potreba po izboljšanju njihovega odnosa 

do strank. V ta namen izvajalci raziskave predlagajo dodatno šolanje (izobraţevanje) 

zaposlenih ter izvedbo »skritega« testiranja strokovnega znanja in prijaznosti zaposlenih, ki bi 

omogočila natančen in nepristranski vpogled v kakovost dela ZRSZ. Priporočila izvajalcev 

raziskave bodo upoštevana v okviru projekta modernizacije ZRSZ, ki se bo izvajal v okviru 

nove finančne perspektive. 

 

V letu 2008 je bilo izvedeno »Vrednotenje ukrepov ESS II za obdobje od septembra 2005 do 

decembra 2007 in evalviranje horizontalnega ukrepanja v ukrepih 2. prednostne naloge EPD«. 

Predmet vrednotenja so bili ukrepi 2.1, 2.2, 2.4 v okviru 2. prednostne naloge in je zajemalo 

učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev EPD in horizontalnih ciljev. V poročilu je 

izpostavljeno da so doseţene vrednosti kazalnikov za vsaj trikrat presegle ciljne vrednosti, 

vendar pa je treba opozoriti, da se je pri večini instrumentov namesto vključenih oseb 

spremljalo število vključitev (ena oseba je lahko večkrat vključena v aktivnosti EPD/ESS). 

Glede horizontalnih prioritet je omenjeno da se je dosledneje spremljala horizontalna 

prioriteta enake moţnosti in še to samo delno, pri spremljanju vključitev po spolu. Za ostale 

tri horizontalne cilje kazalniki niso bili ustrezno postavljeni in spremljani kar bo dosledneje 

upoštevano v novem programskem obdobju 2007-2013. 

 

2. Raziskava o vključevanju mladih na trg dela: 

Izvedla se je študija »Vključevanje mladih na trg dela«, katere cilj je analiza vključevanja 

mladih na trg dela oziroma analiza poloţaja mladih na prehodu iz izobraţevanja na trg dela.   

Zaključke raziskave podajajo priporočila ekonomski politiki zaposlovanja mladih: 1. 

izboljšati povezavo med izobraževanjem in trgom dela za zmanjšanje brezposelnosti 
mladih; 2. uvedba ukrepov, katerih cilj je država blaginje in aktivno politika 
zaposlovanja, kar zahteva registracijo brezposelnih mladih na javnih centrih 
zaposlovanja z namenom intervencije v zgodnji fazi brezposelnosti; 3. odstranitev 
ovir pri zaposlovanju mladih (znižanje dajatev, denarne pomoči delodajalcem…); 4. 
povečati geografsko mobilnost mladih delavcev; 5. poudarjati pomen človeškega 
kapitala in dodatnega usposabljanja 6. odmik reforme politike trga dela od 
subvencioniranih programov zaposlovanja k aktivni politiki zaposlovanja mladih in 
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pomenu vseživljenjskega učenja; 7. praktično usposabljanje mladih kot del 
formalnega izobraževanja že v času šolanja; 8.  oblikovanju boljšega dialoga na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni med delodajalci in izobraževalnimi institucijami, 
povečanje vloge delavskih združenj pri sooblikovanju kombiniranih programov 
izobraževanja in usposabljanja; 9. uvajanje javno-zasebnega partnerstva kot agencij 
za vzpodbujanje zaposlovanja mladi. V sklopu raziskave sta bila izvedena tudi 

mednarodna Konferenca in seminar Zaposlovanje mladih (Ljubljana, 13. - 14. december 

2007).  

V letu 2008 je v času predsedovanje Slovenije Svetu EU SVLR izvedla konferenco ESS na 

temo: »Prispevek Evropskega socialnega sklada k vključevanju mladih na trg dela« (Maribor, 

11. – 12. junij 2008). Prispevki predavateljev so bili zbrani v posebni brošuri. 

 

 

V EPD 2004-2006 so bili s sredstvi ESS v okviru MVTZ sofinancirani projekti s področja 

visokega šolstva, ki so se ukvarjali s strokovnimi podlagami za bolonjsko prenovo študijskih 

programov. Šlo je za vzpostavljanje sistemov in struktur, ki bodo podprli strategijo 

vseţivljenjskega učenja in vzpostavili večjo proţnost ponudbe izobraţevanja in usposabljanja 

v skladu s potrebami gospodarstva in trga dela. Ugotovitve vrednotenj izvedenih projektov so 

bile predstavljene v zaključnih poročilih za vseh 43 izvedenih pogodb in se predvsem 

nanašajo na sprejete metodologije, ki jih je treba no upoštevati pri oblikovanju novih 

bolonjskih programov. Glavni doseţki vrednotenj so: modularna sestava študijskih 

programov, uvajanje izbirnosti v programih na principu modularnosti, uvedba ECTS 

kreditnega sistema, oblikovanje kompetenc profilov diplomantov.  

 

Aktivnosti v NFP 2007-2013 bodo usmerjene v implementacijo bolonjskega procesa ter 

zagotavljanje kakovosti visokega šolstva, kar pomeni podpreti postopke akreditiranja  

prenovljenih programov, da bodo v študijskem letu 2009/2010 razpisani  le bolonjski študijski 

programi, preko katerih se ţeli doseči večjo učinkovitost študija in racionalnejšo rabo javnih 

sredstev kot tudi zagotavljati enake moţnosti študija vsem študentom. Še posebej pomembna 

je vzpostavitev stalnega sistema vrednotenja visokošolskih inštitucij kot njihovih programov, 

kar se bo izvajajo skozi ekspertni sistem institucionalnih in programskih evalvacij. 

 

C) Študije in vrednotenja 3. PN – EKUJS in FIUR 

 

V programskem obdobju 2004-2006, je bilo v okviru 3. PN izvedeno vmesno vrednotenje 3. 

PN Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva. 

 

Pripravila se je ocena učinkovitosti komunikacijske akcije »Ne izbirajte na slepo« (ukrep 3.5 

Trţenje kakovostnih kmetijskih in ţivilskih proizvodov) o zaščiti posebnih slovenskih 

kmetijskih pridelkov s simboli kakovosti v okviru »Predhodne študije v mejah ustanavljanja 

shem kakovosti – Program ozaveščanja kot enkraten projekt promocije simbolov kakovosti 

Evropske unije in državnih simbolov kakovosti«. 

 

Izdelala se je okoljska študije za predhodno vrednotenje z namenom preučitve okoljskih 

parametrov za ukrepe, ki so vključeni v OP za Evropski ribiški sklad, Presoja sprejemljivosti 

vplivov izvedbe Programa razvoja podeţelja 2007-2013 in posegov v naravo na varovanih 

območjih ter Priprava študije za izobraţevanje LAS in izhodišča za izvedbo ukrepov 3. in 4. osi 

PRP 2007-2013. 
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3.4 INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI  

 

Informiranje in obveščanje javnosti je podrobneje opisano v poglavju 4.1.4 Prednostna naloga 

št. 4: TEHNIČNA POMOČ. 
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4 IZVAJANJE EPD 

 

4.1 RAVEN URESNIČITVE PROGRAMA IN NAPREDEK PO PREDNOSTNIH 

NALOGAH IN UKREPIH 

 

4.1.1 Prednostna naloga št. 1: SPODBUJANJE PODJETNIŠKEGA 

SEKTORJA IN KONKURENČNOSTI 

 

1. PN EPD za obdobje 2004-2006 za katero so namenjena sredstva ESRR Spodbujanje 

podjetniškega sektorja in konkurenčnosti je osredotočena na ključne dejavnike, ki prispevajo 

k večji uspešnosti pri doseganju nacionalne in regionalne gospodarske rasti, določanju 

konkurenčne prednosti podjetij, ki delujejo na trgu in se zato soočajo z: globalno konkurenco, 

zahtevami uresničevanja ciljev dviga konkurenčnosti, izboljšanjem stopnje inovativnosti in 

tehnološke zahtevnosti proizvodnih procesov in proizvodov, povečanjem fleksibilnosti in 

učinkovitejše organiziranosti podjetij ter razvoja podjetništva, spodbujanjem naloţb in razvoja 

vodstvenih zmogljivosti.  

 

Specifični cilji se uresničujejo skozi štiri ukrepe na ravni PN, in sicer:  

- Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, ki ga izvajata MG in MVZT, 

- Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, ki ga izvaja MG, 

- Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo, ki ga izvaja MG, 

- Ukrep 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne storitve, ki ga izvajajo MG, MVZT, 

MŠŠ, MK in MzP. 

 

Tabela 1: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 1. PN do 

30.6.2009 
v 000 EUR 

  

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni organ3 

Število 

sofinanciranih 

projektov 

(celovitih**) 

2004-

30.6.20094 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

1.1 
39.145 100,0 44.621 114,0 45.566 116,4 45.599 116,5 44.980 114,9 32.873 112,0 

95 (28 

celovitih** 

projektov) 

Ukrep 

1.2 
42.964 100,0 44.883 104,5 44.621 103,9 44.874 104,4 43.369 100,9 32.180 99,9 35 

Ukrep 

1.3 
32.817 100,0 41.027 125,0 40.846 124,5 40.801 124,3 39.414 120,1 17.614 71,6  4* (5.940) 

Ukrep 

1.4 
59.519 100,0 83.937 141,0 63.606 106,9 63.094 106,0 64.452*** 108,3 52.146 121,1 62 

Skupaj 

PN 1 
174.445 100,0 214.467 122,9 194.640 111,6 194.367 111,4 192.215 110,2 134.814 104,3  196 (129**) 

SKUPAJ 

EPD 
334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107,0 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva  
Opomba ¹ : deleţ glede na razpoloţljiva sredstva  

Opomba ² : podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 

Opomba ³ : osnova za izračun deleţa je samo EU del  
Opomba 4 : Za projekt se šteje celoviti projekt na ukrepu 1.1, ki je lahko skupek več prijaviteljev (ni pa nujno, lahko je samo en) za izgradnjo 

tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, centrov odličnosti,  tehnoloških mreţ in skupin podjetij oz. center odličnosti 
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pri MVZT. Število projektov ni enako številu pogodb (saj je na enem celovitem projektu več pogodb prijaviteljev). V primeru ukrepa 1.3 je 
projekt razpis oziroma instrument. 

* število instrumentov. 

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 48,0 mio EUR v 
okviru 1. PN. 

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

*** V okviru instrumenta 1.4.1 je bilo tekom izvajanja iz proračunov lokalnih skupnosti izplačanih 10.133.936 EUR, ki so v izvajanju tega 
instrumenta predstavljali slovensko udeleţbo. Izplačila iz proračuna lokalnih skupnosti zajemajo vsa izplačila ne glede na to ali so bile 

naknadno na teh projektih ugotovljene nepravilnosti. 

 

 

Na ravni ukrepov 1.1, 1.2 in 1.3 so se izvajale aktivnosti v okviru upravičenih področij 

dejavnosti, v katerih je prevladujoči izvedbeni instrument javni razpis, v ukrepu 1.4 je 

prevladujoči izvedbeni instrument javno naročilo. 

 

Do 30.6.2009 je bilo na ravni 1. PN:  

- razpisanih 214 mio EUR ali 122,9% razpoloţljivih sredstev (leta 2008: 122,9%, leta 

2007: 122,8%, leta 2006: 121,6%, leta 2005: 96,4%, leta 2004: 67,0%) 

- dodeljenih s sklepi PS oz. s programi 195 mio EUR ali 111,6% razpoloţljivih sredstev, 

opredeljenih z EPD (leta 2008: 111,6%, leta 2007: 111,4%, leta 2006: 120,6%, leta 2005: 

91,3%, leta 2004: 51,2%) 

- podpisanih pogodb za 194 mio EUR ali 111,4% razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z 

EPD (leta 2008: 111,4%, leta 2007: 111,0%, leta 2006: 115,4%, leta 2005: 64,4%, leta 

2004: 12,7%)  

- v kumulativi iz proračuna izplačanih (SLO in EU del) 192 mio EUR ali 110,2% 

razpoloţljivih sredstev opredeljenih z EPD (leta 2008: 110,2%, leta 2007: 107,6%, leta 

2006: 84,5%, leta 2005: 35,4%, leta 2004 6,7%) 

- posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ 135 mio EUR (EU del) oz. 

104,3% razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2008: 102,9%, leta 2007: 95,9%, 

leta 2006: 83,5%, leta 2005: 29,7%, leta 2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni 

organ). 

 

Napredek pri izvajanju celotne PN je bil očiten in se je uresničeval v smeri zastavljenih ciljev.  
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Napredek pri izvajanju 1. PN 

 

Kazalniki 
Ciljna 

vrednost 

Rezultati 

izvajanja 

do konca 

leta 2006 

Rezultati 

izvajanja 

do konca 

leta 2007 

Rezultati 

izvajanja 

do leta 

2008 

Rezultati 

izvajanja 

do 

30.6.2009 

Vpliv:      

 Število ustvarjenih novih neto delovnih 

mest 

2200 n.p. n.p. 4.722* 4.722* 

Rezultat:      

Število ustvarjenih novih bruto delovnih 

mest 

3500 n.p.* n.p.* 7.936 7.936 

Število podpornih ustanov za inovacije** 45 73 77 77 77 

Sredstva (sofinanciranje), predvidena v 

zasebnem sektorju 

136 mio 

EUR 

429,1 mio 

EUR 

343 mio 

EUR 

343 mio 

EUR  

343 mio 

EUR  

Učinek:      

Število podprtih naloţbenih projektov 

(ukrepi 1.1, 1.2 in 1.4) in instrumentov na 

1.3*** 

95 (2008) 136 137 136 128 

Število MSP, ki dobivajo pomoč  Min 800 na 

leto 

5.882 5.913 5.940 5.940 

 

 - Št. potrjenih kuponov - vavčerjev MSP 

(malih in srednjih podjetij) 

Min 500 na 

leto 

 

5.448 

skupaj v 

letih 2004-

2006 

5.448 

skupaj v 

letih 2004-

2006 

5.448 

skupaj v 

letih 2004-

2006 

5.448 

skupaj v 

letih 2004-

2006 

 - Št. podprtih razvojnih investicijskih 

projektov MSP 

Min 300 na 

leto 

 

434 skupaj 

v letih 

2004-2006 

465 skupaj 

v letih 

2004-2007 

492 skupaj 

v letih 

2004-2008 

492 skupaj 

v letih 

2004-2008 
*Ob upoštevanju okvirnih parametrov za oceno ustvarjenih neto delovnih mest iz Delovnega Dokumenta 6 in po najzmernejši oceni 

(dodatnost 70%, premestitve 15% ter brez upoštevanja posrednih vplivov, ki k številu neto delovnih mest prispevajo) 

** Število podpornih ustanov za inovacije je število vseh prijaviteljev RR ustanov (ne pa privatnega sektorja) na projektih ukrepa 1.1. 

 

Analiza instrumentov na novoju ukrepov 1. PN in na nivoju celotnega EPD v Letnem 

poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je predstavljena v Prilogi 10. 

 

Na podlagi kumulativnih vrednosti kazalnikov v vmesnem obdobju izvajanja EPD lahko 

sklepamo le o smeri napredka pri uresničevanju ciljev 1. PN. Medtem, ko za vse  kazalnike še 

ni razpoloţljivih podatkov, saj projekti še niso zaključeni oz. bodo vrednosti lahko podane 

šele ob koncu programa, saj jih ne moremo ovrednotiti, ne da bi analizirali vpliv (predhodna 

študija). 
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4.1.1.1 Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja  

 

Finančno izvajanje 

 

Tabela 2: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.1 do 

30.6.2009 

v 000 EUR 

 

Razpoloţljiva 
sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2,4 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 
plačilni organ3 

Število 

sofinanciranih 

projektov 
(celovitih*) 

2004-

30.6.20094 
EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

1.1 
39.145 100,0 44.621 114,0 45.566 116,4 45.599 116,5 44.980 114,9 32.873 112,0 

95 (28 
celovitih** 

projektov)4 

Skupaj 

PN 1 
174.445 100,0 214.467 122,9 194.640 111,6 194.367 111,4 192.215 110,2 134.814 104,3  196 (129**) 

SKUPAJ 

EPD 
334.517 100 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva  

Opomba ¹ : deleţ glede na razpoloţljiva sredstva  

Opomba ² : podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 
Opomba ³ : osnova za izračun deleţa je samo EU del  

Opomba 4: Do višje vrednosti podpisanih pogodb od dodeljenih sredstev prihaja zaradi različnih tečajev, ki so se uporabljali pri preračunu 

vrednosti pogodb iz nacionalne valute »Tolar« v evropsko valuto »Euro«. 
Opomba:  

*Za projekt se šteje tudi celoviti projekt, ki je skupek več prijaviteljev (ni pa nujno, lahko je samo en), ki so se zdruţili za izgradnjo 

tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, centrov odličnosti,  tehnoloških mreţ in skupin podjetij.  
V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 8,7 mio EUR v 

okviru ukrepa 1.1 

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

 

Instrument 1.1.1 v okviru ukrepa 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja izvajata MG 

in MVZT. Za ukrep 1.1 je bilo v obdobju izvajanja EPD namenjenih 39,1 mio EUR, od tega 

5,1 mio EUR ali 14,8% sredstev za projekte centrov odličnosti - CO (del instrumenta 1.1.1, ki 

ga izvaja MVZT), preostali del sredstev pa je bil namenjen za uresničitev specifičnih ciljev 

ukrepa 1.1 iz prve PN EPD, in sicer razvoja inovacijskega okolja in pospeševanja zagona ter 

investicij v razvoj novih dinamičnih, tehnološko usmerjenih podjetij. 

Do 30.6.2009 so bili na ukrepu 1.1 kot instrumenti izvedbe objavljeni trije javni razpisi, in 

sicer: 

- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega 

okolja, instrument 1.1.1 (izvajata MG in MVZT)  

- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega 

okolja - Razvoj in usposobitev tehnoloških parkov, instrument 1.1.2 (izvaja MG) 

- javni razpis za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega 

okolja za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006 in 

2007, instrument 1.1.3 (izvaja MG).  

 

V okviru razpisov so bile poleg preostanka 814 tisoč EUR neporabljenih sredstev iz 

instrumentov 1.1.1 in 1.1.2, dodeljene še dodatne pravice porabe po sklepu Vlade RS 

19.1.2006 tako, da znaša skupna višina dodeljenih sredstev sofinanciranja na instrumentu 

1.1.3, 10,6 mio EUR. 
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Upravičeno področje so raziskovalni in razvojni projekti podjetij in institucij znanja v okviru 

tehnoloških centrov, tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, tehnoloških mreţ in skupin 

podjetij ter CO, usmerjenih predvsem v krepitev sposobnosti prenosa in obvladovanja novih 

tehnologij ter v razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega 

razvoja, ki so zlasti: IKT, novi materiali, tehnologije vodenja procesov, biotehnologija s 

farmacijo in tehnologije za trajnostno gospodarstvo (predvsem okoljske tehnologije). 

Upravičene dejavnosti so tudi naloţbe v modernizacijo, gradnjo in opremo posrednikov ter 

priprava strategij, programov in razvoj storitev posrednikov zaradi ustvarjanja njihove 

sposobnosti za podporo podjetjem ter skupni razvojno-investicijski projekti v okviru 

instrumenta 1.1.3. 

 

V okviru instrumenta 1.1.1 je bilo skupno samo s sredstvi MG podprto 6 posrednikov, v 

okviru instrumenta 1.1.2 sta bila podprta 2 ter v okviru instrumenta 1.1.3 10 posrednikov. V 

okviru 18-ih posrednikov, registriranih pri MG t.j. krovnih prijaviteljev tehnoloških centrov, 

tehnoloških parkov, inkubatorjev, grozdov, tehnoloških mreţ in skupin podjetij  je bilo v letih 

2004 do 2007 v teku skupno 11 investicij, 6 projektov vodenja in priprave strategij 

posrednikov, 13 RRP in 10 investicijsko-razvojnih projektov skupin podjetij. 

 

Raziskovalni centri odličnosti kot nova oblika mreţnega povezovanja med akademsko sfero 

in gospodarstvom predstavljajo nov pristop v slovenski znanstveno-tehnološki politiki, razvit 

v okviru ESRR. Raziskovalno-razvojni (RR) projekti CO se sofinancirajo preko sheme 

drţavnih pomoči v okviru instrumenta 1.1.1, projekti razvoja raziskovalne infrastrukture pa 

kot investicije v javno infrastrukturo v okviru instrumentov 1.4.2 in 1.4.3. V okviru 

instrumenta 1.1.1 se s sredstvi strukturne politike v višini 6,3 mio EUR sofinancira 33 RR 

projektov 10 CO (celoviti projekti), ki se bodo zaključili v letu 2008. S prvotno dodeljenimi 

sredstvi 5,1 mio EUR se sofinancira 30 RR projektov 8 CO, z v letu 2006 dodatno 

dodeljenimi pravicami porabe v višini 1,2 mio EUR pa še trije RR projekti dveh novih CO.  

 

Drţavne pomoči 

Ukrep se izvaja po pravilih drţavnih pomoči: 

 Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-

2006, št. 0002-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 dopolnitev) 

 Raziskave in razvoj, št. 0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II (SI 4/2004)
2
 

in  

 Regionalna shema, št. 0004-5715334-2001/4 (SI 18/2002) 

 

                                                 
2
 Šele v letu 2009 in sicer dne 23.7.2009 je za tabelo drţavnih pomoč v EPD RS v programskem obdobju 2004-

2006 EK posredovala Popravek Odločbe z dne 8.8.2006 o spremembi Odločbe C(2004) 2122 o odobritvi EPD za 

strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003SI161DO001 C(2009)5967, kjer se je v točki 

7.5 priloge I v tretjem stolpcu »Številka drţavne pomoči« tabele drţavnih pomoči (str. 268) za ukrep 1.1 

Pospeševanje razvoja inovacijskega okolja, Raziskave in razvoj, številki: 

namesto  »0005-5228018-2000/I in 0005-5228018-2000/I«  

glasita:  »0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II«. 
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Dodeljene drţavne pomoči v letu 2007 

 

V letu 2007 izplačane sheme drţavnih pomoči na Ministrstvu za gospodarstvo za ukrep 1.1  

so predstavljene v naslednji preglednici: 

 

Št. sheme NAZIV SHEME EUR 

0002-5715334-2002 Program ukrepov za spodbujanje podjetništva 

in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 

12.309.143,44 

   

Izplačane DP po ukrepih EUR 

Instrument 1.1.1 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja 2.144.539,33 

Instrument 1.1.2 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja - Razvoj 

in usposobitev tehnoloških parkov 1.211.884,49 

Instrument 1.1.3 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja za 

neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 

2006-2007 8.952.719,62 

UKREP 1.1 SKUPAJ 12.309.143,44 

   

Šifra namena in naziv EUR 

2112 - Raziskave in razvoj - Industrijske raziskave 3.628.685,54 

2211 - Območja A (manj razvita) - Začetne (materialne in 

nematerialne) investicije 8.680.457,90 

SKUPAJ PO NAMENU IZPLAČANIH DP 12.309.143,44 

 

Podatki o izplačanih drţavnih pomočeh v letu 2007 iz sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo po shemi: Raziskave in razvoj št. 0001-5228018-2000/II in 0005-

5228018-2000/II (SI 4/2004) 

 

Skupna vrednost izplačanih drţavnih pomoči v letu 2007 po shemi Raziskave in razvoj št. 

0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II (SI 4/2004) znaša 7.643.677,83 EUR, od 

tega za: 
- Področje 1: Projekti temeljnega in aplikativnega raziskovanja v skupni 

vrednosti 7.622.971,83 EUR, ki vključuje:  

 temeljne in aplikativne projekte v višini 6.977.799,28  EUR  in 

 projekte centrov odličnosti, financiranih v okviru strukturnih skladov, v 

višini 645.172,55 EUR. 

- Področje 2: Sofinanciranje mednarodnih raziskav v višini  20.706,00 EUR. 

 

Za izplačana sredstva za projekte CO, financiranih v okviru ESRR, so predvidena povračila s 

strani EU v višini 75% sredstev izplačanih sredstev za projekte CO v letu 2007. Izvršena 

povračila s strani Evropske unije za izplačila v letu 2007 znašajo 483.879,41 EUR, kar 

pomeni 6,33% vseh izplačanih drţavnih pomoči v letu 2007 po shemi Raziskave in razvoj št. 

0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II. 
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Dodeljene drţavne pomoči leta 2008 
 

V letu 2008 izplačane sheme drţavnih pomoči na Ministrstvu za gospodarstvo za ukrep 1.1  

so predstavljene v naslednji preglednici: 

 

 

Št. sheme NAZIV SHEME EUR 

0002-5715334-2002 
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in 

konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 
  13.769.667,56 € 

Izplačane DP po ukrepih  EUR  

Instrument 1.1.1 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja     2.144.539,33 €  

Instrument 1.1.2 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja - Razvoj in 

usposobitev tehnoloških parkov 
    1.211.884,49 €  

Instrument 1.1.3 - Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja za neposredne 

spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006-2007 
  10.413.243,74 €  

UKREP 1.1 SKUPAJ   13.769.667,56 €  

Šifra namena in naziv  EUR  

2112 - Raziskave in razvoj - Industrijske raziskave     4.374.804,73 €  

2211 - Območja A (manj razvita) - Začetne (materialne in nematerialne) 

investicije 
    9.394.862,83 €  

SKUPAJ PO NAMENU IZPLAČANIH DP   13.769.667,56 €  

 

Podatki o izplačanih drţavnih pomočeh v letu 2008 iz sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo po shemi: Raziskave in razvoj št. 0001-5228018-2000/II in 0005-

5228018-2000/II (SI 4 2004) 

 

Vrednost izplačanih drţavnih pomoči v letu 2008 po shemi Raziskave in razvoj št. 0001-

5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II (SI 4 2004) za projekte centrov odličnosti, 

financiranih v okviru strukturnih skladov, znaša skupaj 1,144.185,26 EUR (od tega EU del: 

858.138,93 EUR). 

 

Za izplačana sredstva za projekte CO, financiranih v okviru ESRR, so predvidena povračila s 

strani EU v višini 75% sredstev izplačanih sredstev za projekte CO v letu 2008.  

 

Dodeljene drţavne pomoči do 30.6.2009 
 

Ministrstvo za gospodarstvo na ukrepu 1.1 ni dodeljevalo drţavne pomoči v letu 2009. 
 

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

Obrazloţitev prerazporeditev sredstev v letu 2009: V letu 2009 ni bilo prerazporeditev 

sredstev. 

 

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009:V letu 2009 ni bilo izplačil iz proračuna RS na ukrepu 

1.1 v okviru Ministrstva za gospodarstvo. 
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Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009 

 

Zaključevanje projektov: 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v 1.pol. l. 2009 pripravilo večje 

število zahtevkov za povračila, kajti večina zadnjih izplačil za RR projekte CO je bila 

realiziranih v zadnjem četrtletju l. 2008. Manjši del zahtevkov za povračilo je bil pripravljen v 

2. pol. 2009, po uskladitvi metodologije obravnave preseţnih upravičenih stroškov med OU, 

PO in MVZT. Zaključna poročila za RR projekte CO je MVZT pripravilo v zadnjem četrtletju 

2009.  

 

V prvi polovici leta 2009 so na Ministrstvu za gospodarstvo na ukrepu 1.1 pričeli z 

aktivnostmi na področju zaključevanja. Predstavniki ministrstva so sodelovali v delovni 

skupini za zaključevanje, ki je oblikovala navodila za zaključevanje na osnovi dolgotrajnega 

usklajevanja s posameznimi posredniškimi telesi. Skrbniki projektov so ozvedli ţe določena 

usklajevanja za matične in druge finančne podatke.  

S strani končnih prejemnikov so bila pridobljena tekoča letna poročila za leto 2008. Bistvenih 

odstopanj od ţe poročanih kazalnikih ni bilo ugotovljenih.  

 

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009:V okviru instrumenta 1.1.1. je prišlo do 

likvidacije projektnega partnerja v okviru celovitega projekta IRSPIN in sicer je prostovoljno 

likvidacijo objavilo podjetje IBI d.d.. V postopku iskanja rešitve za celoviti projekt so se 

projektni partnerji dogovorili, da obveznosti na celovitem in v okviru posamznih projektov 

prevzamejo partnerji sami. Postopek izpeljave prenosa rezultatov RR projektov ter prenosa 

investicij se še ni zaključil, predvidoma se bo do konec leta 2009. 

Podjetje Svilanit je tudi objavilo likvidacijo, vendar pa bo nadaljevalo z dejavnostjo, na katero 

so vezani rezultati izvedenega projekta. 

Drugih odstopanj pri izvajanju ali zaključevanju projektov na ukrepu 1.1. ni bilo.   

 

Reševanje pritoţb:Glede na dejstvo, da v okviru ukrepa 1.1 ni bilo novih instrumentov, ni 

bilo pritoţb s strani končnih prejemnikov.  

 

Sodni postopki: V okviru ukrepa 1.1 se vrši sodni postopek za podjetje Adria MOBIL d.o.o., 

ki je imel zavrnjen projekt v okviru Ukrepa 1.1., instrumenta 1.1.3. 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 1.1 

 

Kazalnik Ciljna vrednost Doseţeno 2004-

2008 

Doseţeno 2004-

30.6.2009 

Vpliv:    

 Število ustvarjenih novih neto delovnih mest* 

- ocena števila ustvarjenih novih bruto delovnih 

mest 

183 1.799 

-MVZT 62
 

-MG 2.962 

SKUPAJ 3.024 

1.799 

-MVZT 62
 

-MG 2.962 

SKUPAJ 3.024 

 Število usposobljenih posrednikov
1
 in centrov 

odličnosti 

 

25 MVZT 10 

MG 18 
2 

SKUPAJ 28 

MVZT 10 

MG 18 
2 

SKUPAJ 28 

Rezultat:    

 Število industrijskih partnerjev** 50 MVZT 50 

MG 77 

SKUPAJ 127 

MVZT 50 

MG 77 

SKUPAJ 127 

 Število inovacij in patentov*** 7 MVZT 125 

MG 271 

SKUPAJ 396 

MVZT 125 

MG 271 

SKUPAJ 396 

 Število projektov, ki so vključeni v 

modernizacijo**** 

10 MVZT 10 

MG 21
2
 

SKUPAJ 31 

MVZT 10 

MG 21
2
 

SKUPAJ 31 

Učinek:    

 Število podprtih naloţb in programov posrednikov
2  

in centrov odličnosti 

 

30 MVZT 10 

MG 21
2
 

SKUPAJ 31 

MVZT 10 

MG 21
2
 

SKUPAJ 31 

 Število raziskovalnih ur v ekvivalentu polnega 

delovnega časa v projektih 

78 MVZT 167 

MG 541,73 

SKUPAJ 708,73 

MVZT 167 

MG 541,73 

SKUPAJ 708,73 
Opombe: 
1 Skupaj na ukrepu 1.1 je 18 posrednikov, registriranih pri MG v okviru 1.1.1: 6 posrednikov, v okviru 1.1.2: 2 posrednika in v okviru 1.1.3: 

10 posrednikov ter na MVZT v okviru 1.1.1 in 10 centrov odličnosti.v okviru MVTZ. 
2 Kazalnik »Število podprtih naloţb in programov posrednikov« upošteva število podprtih programov posrednikov in centrov odličnosti. 
Posredniki so tehnološki centri, tehnološki parki, inkubatorji, grozdi, tehnološke mreţe, skupine podjetij. 

* Ob upoštevanju okvirnih parametrov za oceno ustvarjenih neto delovnih mest iz Delovnega Dokumenta 6 in po najzmernejši oceni 

(dodatnost 70%, premestitve 15% ter brez upoštevanja posrednih vplivov, ki k številu neto delovnih mest prispevajo) 
** Število industrijskih partnerjev v okviru projektov CO pomeni gospodarske druţbe (d.o.o ali d.d), ki so partnerji v RR projektih CO in ki 

se ukvarjajo z enako gospodarsko dejavnostjo. Vsaka gospodarska druţba je šteta samo enkrat, tudi če sodeluje v več projektih oz. več CO. 

Število industrijskih partnerjev v okviru projektov MG pomeni gospodarske druţbe (d.o.o ali d.d), ki so partnerji – podpisniki konzorcijskih 
pogodb - v investicijskih in RR projektih v okviru celovitih projektov. Vsaka gospodarska druţba je šteta samo enkrat, tudi če sodeluje v več 

investicijskih in RR projektih. 

*** Inovacija (definicija OECD) pomeni prvo uporabo znanosti in tehnologije za nov namen s komercialnim učinkom in kot tisto, kar vodi 
do ustvarjanja novega proizvoda ali do zniţanja proizvodnih stroškov za ţe znane proizvode. Upoštevamo inovacijo proizvoda in/ali 

postopka, pri čemer se pod inovacijo proizvoda štejejo inovacije izdelkov in tudi inovacije storitev. Pri patentih se upoštevajo vse vrste 

patentov (nacionalni patent, patent pri EPO (European Patent Office) ali pri USPTO-The US Patent and Trademark Office in triadni patent). 
Upoštevajo se tako zaprošeni patenti (patentna prijava) kot podeljeni patenti. 

**** Število projektov, ki so vključeni v modernizacijo (na MG) je enako številu investicijskih projektov, ki jih je na instrumentu 1.1.1: 9, na 

instrumentu 1.1.2: 2 ter na instrumentu 1.1.3: 10, ter na MVTZ še 10 centrov odličnosti. 

 

Kazalnika vpliva: 

Ocena števila ustvarjenih novih neto delovnih mest 1.799 močno presega ciljno vrednost 183. Na 

podlagi poročil o izvajanju do 30.6.2009 lahko ocenimo doseganje število ustvarjenih novih 

bruto delovnih mest, ki znaša skupno 3.024 (od tega pri MG 2.962). 

Število usposobljenih posrednikov in centrov odličnosti (ciljna vrednost 25) je bilo podprtih 

na MG 18 posrednikov, poleg tega pa še 10 CO s strani MVZT, skupaj torej 28, kar pomeni 

12% preseganje načrtovane vrednosti kazalnika. 

 

Kazalniki rezultata: 

Število industrijskih partnerjev (ciljna vrednost je 50), je bilo ţe v letu 2008 doseţeno na 

MVZT s 50 partnerji in preseţeno s 77 partnerji na MG, skupaj je sodelovalo 127 različnih 
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partnerjev. Kazalnik »Število industrijskih partnerjev« je bil preseţen za 2,5 krat. Pri 

načrtovanju ciljnih vrednosti se je predvidevalo, da se bodo na razpise ukrepa 1.1. prijavljali 

konzorciji z manjšim številom partnerjev, kasneje pa se je izkazalo, da so bili konzorciji večji. 

Kazalnik Število inovacij in patentov (ciljna vrednost je 7), je bil preseţen za več kot 50-krat, 

saj je bilo na MVZT registriranih 125 inovacij in patentov, na MG pa 271. Pri načrtovanju 

ciljne vrednosti kazalnika so namreč izhajali iz stanja v predhodnem desetletju, po katerem je 

bila patentna dejavnost slovenskih raziskovalnih organizacij in podjetij zelo skromna, vendar 

pa je v zadnjih desetih letih zaradi učinkovitih ukrepov znanstveno-tehnološke politike 

(vključno z ukrepi 1. PN EPD 2004-2006) izjemno narasla.  

Kazalnik Število projektov, ki so vključeni v modernizacijo, je enako številu podprtih naloţb 

in programov posrednikov ter centrov odličnosti, to je 31 naloţb in programov posrednikov. 

 

Kazalnika učinka: 

Kazalnik Število podprtih naloţb in programov posrednikov ter centrov odličnosti znaša 31 in 

je glede na ciljno vrednost kazalnika (30) za 3,3% višje od ciljne vrednosti. 

Število raziskovalnih ur v ekvivalentu polnega delovnega časa v projektih (ciljna vrednost 78 

polno zaposlenih raziskovalcev) je bila preseţena z ekvivalentom 167 polno zaposlenih 

raziskovalcev v projektih v okviru MVZT in 541,73 številom raziskovalnih ur v ekvivalentu 

polnega delovnega časa v projektih (ocena polno zaposlenih raziskovalcev) v okviru MG. 

Glede na ciljno vrednost kazalnika 78 je bil kazalnik preseţen za več kot 9-kratno. . Visoko 

doseţeno vrednost kazalnika lahko pripišemo dejstvu, da je bilo v okviru ukrepa 1.1 večji 

deleţ sredstev od načrtovanih namenjen sofinanciranju RR dela, hkrati pa je vrednost FTE 

(torej plače raziskovalcev) v tem času rasla bistveno počasneje, kot je bilo predvideno.  

 

Ukrep 1.1 je skladno z doseţenimi kazalniki, prispeval h glavnim ciljem EPD: v okviru 

sodelujočih podjetij se ocenjuje, da je bilo ustvarjenih 3.024 bruto delovnih mest in ohranjenih 

1.459 mest (v tekstilni industriji – celoviti projekt IRSPIN). Hkrati se je v sklopu 

sofinanciranih projektov izboljšal prenos znanja med institucijami znanja in podjetji, pospešil 

se je nastanek in razvoj novih dinamičnih, tehnološko usmerjenih podjetij (predvsem s 

sofinanciranjem nastanka in razvoja tehnoloških parkov v okviru ukrepa 1.1), povečale pa so 

se tudi naloţbe v aplikativne in industrijske raziskave in razvoj. 
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4.1.1.2 Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij  

 

Finančno izvajanje 
 

Tabela 3: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.2 do 

30.6.2009 

v 000 EUR 

 Razpoloţljiva 

sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2, 4 

Izplačila iz 

proračuna RS2  

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni organ3 

Število 

sofinanciranih 
projektov 

(celovitih**) 
2004-30.6.2009 EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

1.2 
42.964 100,0 44.883 104,5 44.621 103,9 44.874 104,4 43.369 100,9 32.180 99,9 35*** 

Skupaj 

PN 1 
174.445 100,0 214.467 122,9 194.640 111,6 194.367 111,4 192.215 110,2 134.814 104,3  196 (129**) 

SKUPAJ 

EPD 334.517 100 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva  

Opomba ¹ deleţ glede na razpoloţljiva sredstva  

Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 
Opomba ³ osnova za izračun deleţa je samo EU del  

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 višini 10,2 mio EUR v 

okviru ukrepa 1.2 
Opomba 4: Do višje vrednosti podpisanih pogodb od dodeljenih sredstev prihaja zaradi različnih tečajev, ki so se uporabljali pri preračunu 

vrednosti pogodb iz nacionalne valute »Tolar« v evropsko valuto »Euro«. 
** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

*** Od 1.1.2009 do 30.6.2009 se je število zaključenih projektov zmanjšalo na 35. V prvi polovici leta 2009 je bil izveden likvidacijski 

postopek za Management turističnih destinacij Ptuj (LTO Ptuj), zato se je število v prvi polovici leta 2009 zmanjšalo iz 8 na 7 projektov. 

 

Ukrep 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij izvaja MG, Direktorat za turizem. 

Namenjen je krepitvi konkurenčnosti in razvojnih zmogljivosti turističnih destinacij s 

pospeševanjem ustvarjanja javno-zasebnega partnerstva in s spodbujanjem razvoja in trţenja 

privlačnih novih visoko kakovostnih turističnih proizvodov.  

 

Za ukrep je bilo v obdobju izvajanja EPD 2004-2006 predvidenih skupno 34,5 mio EUR. Po 

pridobitvi dodatnih pravic porabe po sklepu Vlade RS 19.1.2006 v vrednosti 10,2 mio EUR 

(skupaj z nedodeljenimi sredstvi) v letu 2006, pa je bilo v celoti za izvajanje tega ukrepa na 

razpolago 43,0 mio EUR.  

 

Instrumenti za izvedbo ukrepa so bili objavljeni javni razpisi. Izvedeni so bili trije javni 

razpisi in sicer:   

- Turistična infrastruktura in Razvoj organizacijskih struktur v okviru prvega razpisa v 

      letu 2004 

- Turistična infrastruktura II v okviru drugega razpisa v letu 2005 

- Turistična infrastruktura III v okviru tretjega javnega razpisa v letu 2006.  

 

Drţavne pomoči 

Ukrep se je v celoti izvajal po pravilih drţavnih pomoči in sicer po regionalni shemi 0004-

5715334-2001 (SI 18/2002), ter programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in 

konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 0002-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 

dopolnitev). 
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Dodeljene drţavne pomoči v letu 2007 

 

V letu 2007 je bilo za ukrep 1.2 izplačano 13.964.167,08 EUR drţavnih pomoči, od česar 

predstavljajo sredstva ESRR 75%. Sredstva so bila dodeljena in izplačana v obliki dotacij, na 

osnovi sheme drţavne pomoči št. 0002-5715334-2002 z nazivom »Program ukrepov za 

spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006« in sicer v okviru ukrepa 

spodbujanje razvoja turističnih dejavnosti, kateri se izvaja v skladu z Regionalno shemo 

drţavnih pomoči (št. sheme 0004-5715334-2001). Namen dodeljenih in izplačanih  sredstev 

je v skladu s šifrantom namenov drţavnih pomoči »2211 – začetne (materialne in 

nematerialne) investicije«, kateri spada pod regionalne cilje.  

 

Dodeljene drţavne pomoči v letu 2008 

 

V letu 2008 v okviru projektov, katerim je bilo sofinanciranje odobreno v finančni perspektivi 

2004-2006, ni prihajalo do izplačil drţavnih pomoči. V letu 2008 so bili zaključeni tudi 

projekti, ki zaradi različnih vzrokov niso bili zaključeni v letu 2007 (Obnova starega hotela 

Palace v Portoroţu, Rimske Terme in Management destinacije Ljubljana). 

 

Dodeljene drţavne pomoči do 30.6.2009 

Ministrstvo za gospodarstvo na ukrepu 1.2 ni dodeljevalo drţavne pomoči v letu 2009. 

 

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

Povzetek izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.2 do 30.6.2009 

V okviru obdobja EPD so bili objavljeni trije javni razpisi za sofinanciranje turistične 

infrastrukture. Upravičene aktivnosti so bile prenova, modernizacija in gradnja nove turistične 

infrastrukture, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi v okviru podpore investicijskih 

projektov turistične infrastrukture in dejavnosti podpore in priprave skupnih strateških načrtov 

za razvoj destinacij, marketinških načrtov, rezervacijskih sistemov, blagovnih znamk 

destinacij, informacijskih centrov in promocije v okviru podpore projektom razvoja 

organizacijskih struktur. Ciljne skupine v okviru prvega razpisa, ki je bil v celoti zaključen v 

februarju 2005, so bile gospodarske druţbe, ustanove, druţbe in društva, medtem, ko so bile 

ciljne skupine v okviru drugega in tretjega  razpisa, ki sta bila objavljena  v letih 2005 in 

2006, samo gospodarske druţbe. 

 

Skupno so v okviru vseh treh razpisov prejeli 132 vlog, od tega je bilo odobreno 

sofinanciranje 36 projektom, 41 projektov je bilo zavrnjenih in 52 zavrţenih, trije prejemniki 

pa so odstopili od pogodb. V okviru turistične infrastrukture je bilo po namenih odobreno 

sofinanciranje 18 projektom s področna nastanitvenih zmogljivosti, 4 bazenskim 

kompleksom, 5 ţičniškim projektom in 1 turistično rekreacijskemu projektu.  

 

V okviru treh javnih razpisov je bilo odobreno sofinanciranje 36 projektom, od tega je 8 

projektov s področja razvoja organizacijskih struktur in 28 projektov s področja investicij v 

turistično infrastrukturo. Na prvem javnem razpisu je bilo odobreno sofinanciranje 22 

projektom, na drugem 9 in na tretjem 5 projektom. S prejemniki sredstev so bile podpisane 

pogodbe v skupni višini 44.873.822 EUR. Sredstva, ki so bila sofinanciranim projektom v 

celotnem obdobju izplačana iz proračuna so 43.368.966 EUR.  
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Glede na razvrstitev projektov z odobrenim sofinanciranjem  po statističnih regijah, je največ 

projektov v Pomurski regiji - 7 projektov, v Podravski regiji 6 projektov, po 5 projektov v 

Savinjski in Osrednje slovenski regiji, 4 v Gorenjski, 3 na Obalno kraški, 2 v Spodnje 

posavski in po en projekt v ostalih regijah razen v Zasavski, iz katere tudi ni bilo nobene 

prijave. Glede na velikost prijaviteljev, je bilo največ prijav malih podjetij – 89 (67,4%), 

sledijo velika podjetja s 27 prijavami (20,5%) in srednja podjetja s 16 prijavami (12,1%). 

Glede na število projektov z odobrenim sofinanciranjem so mala podjetja zastopana z 20 

projekti (55,5%), srednja podjetja s 4 projekti (11,1%) in velika podjetja z 12 projekti  

(33,3%). 

 

Do 30.6.2009 je bilo skupno zaključenih 35 projektov, v okviru investicij v infrastrukturo 28 

projektov in 7 projektov razvoja organizacijskih struktur. Medtem, ko je bila večina projektov 

zaključenih ţe do konca leta 2007, je bil zaključek treh projektov tretjega javnega razpisa 

zaradi različnih upravičenih vzrokov prestavljen v leto 2008. Dva sta s področja obnove 

kulturne dediščine (Hotel Palace Portoroţ in Rimske Terme).  
 

Obrazloţitev prerazporeditev sredstev v letu 2009: ni bilo prerazporeditev. 

 

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: ni bilo izplačil. 

 

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009: ni bilo zahtevkov za povračila. 

 

Zaključevanje projektov: V letu 2009 se je pristopilo k zaključevanju projektov, razen dela 

vezanega na management turističnih destinacij (kjer se je število v prvi polovici leta 2009 

zmanjšalo iz 8 na 7 projektov). 

 

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009: V letu 2009 je bil izveden likvidacijski 

postopek za Management turističnih destinacij Ptuj (LTO Ptuj). Izvajanja projekta je bilo 

prekinjeno pred zaključkom, saj je nosilec projekta zašel v finančne teţave. Pričet je bil 

likvidacijski postopek, v okviru katerega je ministrstvo prijavilo terjatve do upravičenca in 

sicer v višini ţe izplačanih sredstev. Ker premoţenje upravičenca ni zadoščalo za plačilo 

terjatev upnikov, je bil predlagan stečajni postopek, na osnovi katerega je bil predlagan stečaj 

upravičenca. Ministrstvo za gospodarstvo je v proračun vrnilo EU sredstva, ki so bila 

izplačana upravičencu za predmetni projekt. Iz tega naslova se je predmetni projekt tudi 

izločil iz seznama podprtih projektov. 
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Dodatna sredstva Evropske investicijske banke (EIB) za ukrep 1.2 in 1.4.1 

 

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeţelja (v nadaljevanju besedila: Sklad) je 

22.7.2004 podpisal pogodbo z EIB za 20 mio EUR ugodnih kreditnih sredstev za 

sofinanciranje projektov EPD za programsko obdobje 2004-2006. Pogodba je navajala 

upravičena področja financiranja EPD in sicer 1. PN z vsemi ukrepi: 1.1, 1.2, 1.3 in 1.4 ter 2. 

PN. z vsemi ukrepi,  vendar so bila razpisana le sredstva za ukrepa 1.2 in 1.4  iz 1. PN. 

 

Sklad je v juliju leta 2005 izvedel prvi javni razpis - kot dopolnilna sredstva za dobitnike 

nepovratnih sredstev iz naslova odobrenih projektov na teh dveh ukrepih EPD - za namen 

»B« - spodbujanje razvoja turističnih destinacij – financiranje turistične infrastrukture in 

namen »C« - prenovo, modernizacijo ter izvajanje javne in komunalne infrastrukture v okviru 

poslovnih con  za dodelitev teh sredstev – prijavili so se lahko samo tisti prijavitelji, ki so jim 

ţe bili odobreni projekti ESRR iz ukrepov 1.2 in 1.4 (instrument 1.4.1). V letu 2006 sta bila 

objavljena 2 razpisa za ukrep 1.2, katerima se je pridruţil Sklad, v letu 2007 ni bilo razpisanih 

sredstev. 

 

Za ukrep 1.2 Spodbujanje razvoja turističnih destinacij so iz EIB prejeli kredite EIB: 

- Terme Snovik d.o.o. 2.061.000 EUR za izgradnjo apartmajskega naselja, projekt 

zaključen do 31.7.2007, 

- Hoteli Piran d.d. 2.086.696 EUR za izgradnjo prizidka k Hotelu Salinera, apartmajske 

hiše Vile Oljka, garaţne hiše z zunanjo ureditvijo, zaključen 10.5.2006.,  

- IGD Holermuos d.o.o. 612.348 EUR za rekonstrukcijo turističnega objekta "Jeruzalem" 

in servisno informacijskega objekta, zaključen 30.7.2007. 

- Terme Maribor d.d.: 1.335.336 EUR za prenovo Hotela Bellevue na Mariborskem 

Pohorju, zaključen 28.12.2006,  

- Terme Ptuj d.o.o.: 3.254.882 EUR za izgradnjo hotela 4* v Termah Ptuj, zaključen 

13.09.2007, 

- Hotel Slon d.d. 1.917.638 EUR za rekonstrukcijo hotela Lovec na Bledu, zaključen do 

15.10.2005 (Vir: poročilo Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja EIB 

z dne 27.1.2006). 

 

Za instrument 1.4.1 prenova, modernizacija ter izgradnja javne komunalne infrastrukture v 

okviru poslovnih con sta prejeli kredite EIB: 

-  Mestna občina Murska Sobota 692.600 EUR za severno industrijsko cono, zaključena 

21.11.2006 in 

- Občina Šentjur pri Celju 175.000 EUR za komunalno opremljanje industrijske cone 

Šentjur - juţni del. 

 

Skupaj je bilo s sredstvi EIB ugodnih kreditnih sredstev za sofinanciranje projektov EPD za 

programsko obdobje 2004-2006 porabljenih 12.135.500 EUR, od tega 11.267.900 EUR za 

ukrep 1.2 in 867.600 EUR za ukrep 1.4, razlika je ostala neizkoriščena (Vir: »Final Completion 

Report«, poročilo Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja). 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 1.2 
 

Kazalniki Ciljna vrednost 
Rezultati 2004-

2008 

Rezultati glede 

na izvajanje do 

30.6.2009 

Vpliv    

Število ustvarjenih novih neto delovnih mest 

- ocena število ustvarjenih bruto delovnih mest 

200 n.p.* 

670 

399* 

670 

Učinek    

Število razvojnih programov destinacij in 

marketinški načrti 

10 8 7 

Število investicijskih projektov 20 28 28 

Rezultat    

Povečanje števila nočitev** 2006+3% 

2008+5% 

2006+7,5% 

(2002) 

2008 + 15,5% 

(2002) 

2006+7,5% 

(2002) 

2008 + 15,5% 

(2002) 
Opomba:  

* Ob upoštevanju okvirnih parametrov za oceno ustvarjenih neto delovnih mest iz Delovnega Dokumenta 6 in po najzmernejši oceni 

(dodatnost 70%, premestitve 15% ter brez upoštevanja posrednih vplivov, ki k številu neto delovnih mest prispevajo) 

** Kazalnik »Povečanje števila nočitev« ciljna vrednost 2006+3% pomeni 3% povečanje števila nočitev v letu 2006 glede na osnovno leto 
(2002).  

 

Kazalnik vpliva: 

Ocena števila ustvarjenih novih neto delovnih mest 399 za skoraj dvakrat presega ciljno 

vrednost 200. Ocena vrednosti kazalnika število ustvarjenih novih bruto delovnih mest  do 

konca leta 2008 znaša 670.  

 

Kazalniki učinka: 

Glede na ciljni vrednosti dveh kazalnikov tako glede števila razvojnih programov destinacij in 

marketinških načrtov 10 in glede število investicijskih projektov 20, so bili zastavljeni cilji 

glede števila podprtih projektov 30 doseţeni ţe v letu 2005, tako da skupno število podprtih 

projektov 35 presega zastavljene cilje za 16,7%. V prvi polovici leta 2009 je bil izveden 

likvidacijski postopek za Management turističnih destinacij Ptuj (LTO Ptuj), zato se je število 

v prvi polovici leta 2009 zmanjšalo iz 8 na 7 projektov. 

 

Kazalnik rezultata: 

Glede povečanja števila nočitev v izbranih turističnih destinacijah, s čimer so mišljene 

destinacije, v katerih so izvedeni ali se izvajajo sofinancirani projekti, je potrebno določiti 

enotno definicijo destinacije, kar je glede na razpoloţljivost uradnih podatkov SURS najlaţe,  

če v tem primeru izenačimo destinacijo z občino.  

Podatki so navedeni samo za občine, v katerih so se izvajali investicijski projekti, ki so imeli 

vpliv na število nočitev, izločene pa so občine, iz katerih so bili prijavitelji projektov razvoja 

organizacijskih struktur, ki so praviloma pokrivali več kot eno občino. Izhajajoč iz zgornjega, 

smo podprli projekte v 20 občinah. Rezultati za leto 2007 še ne odraţajo pravega stanja, saj je 

bilo precej projektov v letu 2006 (ciljni kazalnik 2006+3% povečanje števila nočitev glede na 

leto 2002) še v izvajanju, vendar skupen podatek za vse občine kaţe, da so bili zastavljeni 

cilje ţe preseţeni. Glede na doseţeno število nočitev v letu 2006 v 20 omenjenih občinah, je 

to število glede na rezultate leta 2002 višje za skupno 7,5%. Podatki o številu nočitev po 

občinah kaţejo, da so bili bistveno preseţeni tudi zastavljeni cilj povečanja števila nočitev v 

letu 2008 (ciljni kazalnik 2008+5% povečanje glede na leto 2002), saj je bilo število nočitev v 

20-ih občinah, kjer so bili sofinancirani projekti turistične infrastrukture, povečano kar za 

15,5%. Navedeno pomeni, da je bil zastavljeni cilj preseţen za več kot dvakrat. 
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4.1.1.3 Ukrep 1.3: Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo  

 

Finančno izvajanje 

 

Tabela 4: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.3 do 

30.6.2009 

v 000 EUR 

  

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva2, 4 

Dodeljena 

sredstva2, 4, 5 

Podpisane 

pogodbe2, 4, 6 

Izplačila iz 

proračuna RS2  

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni organ2, 

3 

Število 

sofinanciranih 

projektov 
(celovitih**) 

2004-30.6.2009 
EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

1.3 

32.817 

 

100,0 41.027 

 

125,0 

 

40.846 

 

124,5 

 

40.801 124,3 

 

39.414 

 

120,1 

 

17.614 71,6 

 

4* 

Skupaj 

PN 1 
174.445 100,0 214.467 122,9 194.640 111,6 194.367 111,4 192.215 110,2 134.814 104,3  196 (129**) 

SKUPAJ 

EPD 334.517 100 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: Ministrstvo za gospodarstvo  
Opomba ¹: deleţ glede na razpoloţljiva sredstva. 

Opomba ²: podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009. 

Opomba ³: osnova za izračun deleţa je samo EU del, upoštevana tudi vračila.  
Opomba 4: razpisana in dodeljena sredstva ter podpisane pogodbe vključujejo sredstva, ki so bila dodatno dodeljena ukrepu 1.3 skladno s 

sklepom Vlade RS 19.1.2006 v višini 16,7 mio EUR (EU del 12,5 mio EUR). 

Opomba 5: pri dodeljenih sredstvih je navedena odobrena višina sredstev končnim prejemnikom (v primeru garancij je upoštevana višina 
sredstev za rezervacije).  

Opomba 6: pri podpisanih pogodbah je upoštevan znesek podpisanih pogodb med NPP in končnima upravičencema. 

* število instrumentov. 
Preračuni iz SIT v EUR na osnovi centralnega paritetnega tečaja (1 EUR = 239,64 SIT) razen v primeru posredovanih ZzP, kjer je preračun 

izveden na podlagi registriranih ZzP.  

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

 

Za izvajanje ukrepa 1.3 Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo je odgovorno 

Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost kot NPP, ki je 

imelo s KU JAPTI in SPS za izvajanje instrumentov sklenjene izvajalske pogodbe. KU sta 

dodeljujevala sredstva KP po izpolnitvi vseh pogojev, skladno s pravili programa oz. razpisa. 

MG je imelo s KU za vsakega izmed štirih instrumentov ukrepa 1.3 sklenjeno pogodbo za 

celotno programsko obdobje in v vrednosti celotnih razpoloţljivih sredstev za posamezni 

instrument.  

 

Do sredine leta 2009 so se razpoloţljiva sredstva na ravni ukrepa 1.3 povečala iz 25,8 na 

skoraj 33 mio EUR. Razpisanih in dodeljenih sredstev je bilo do konca junija 2009 na ravni 

ukrepa 1.3 41 oz. za 40,8 mio EUR, saj je bilo dodatno dodeljeno ukrepu 1.3, skladno s 

sklepom Vlade RS 19.1.2006, 16,7 mio EUR (EU del 12,5 mio EUR). Pogodbe so bile med 

KU in KP podpisane v višini 40,8 mio EUR oz. za 124,3% razpoloţljivih sredstev za 

programsko obdobje, doseţen pa je bil tudi visok deleţ izplačil iz proračuna, in sicer za 

120,1% razpoloţljivih sredstev (39,4 mio EUR), pri čemer se je deleţ posredovanih ZZP na 

PO zniţal iz 75,9% na 71,6%, glede na preteklo leto, zaradi povečanja razpoloţljivih sredstev 

v prvi polovici leta 2009.  
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Drţavne pomoči 

 

Ukrep se je financiral v skladu s shemami drţavne pomoči. Potrjene sheme drţavnih pomoči 

so:  

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006, št. 

priglasitve: 0002-5715334-2002 (SI 7/2002, SI 8/2004 dopolnitev), 

- Drţavna garancijska shema 2003-2006, št. priglasitve: 0007-571533-2003 (SI 8/2003, 

SI 9/2004 dopolnitev), 

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 - 

2013 - de minimis (št. priglasitve: M002-5715334-2007). 

 

Dodeljene drţavne pomoči v letu 2007 

 

V okviru instrumentov ukrepa 1.3 v letu 2007 ni bilo na novo dodeljenih oz. odobrenih 

drţavnih pomoči. V okviru instrumenta 1.3.2 so bile odobrene de minimis pomoči. Za ukrep 

1.3. je bilo v letu 2007 izplačanih drţavnih pomoči v višini 712 tisoč EUR (EU del 534 tisoč 

EUR), od tega za 1.3.1 instrument: 131 tisoč EUR (EU del 98 tisoč EUR) ter instrument 1.3.3  

581 tisoč EUR (EU del 436 tisoč EUR). 

 

Za polnjenje garancijskega sklada (instrument 1.3.2) je bilo v letu 2007 izplačanih 42 tisoč 

EUR. 

 

Dodeljene drţavne pomoči v letu 2008 

 

V okviru instrumentov ukrepa 1.3 v letu 2008 ni bilo na novo dodeljenih oz. odobrenih 

drţavnih pomoči. V okviru instrumenta 1.3.2 so bile odobrene de minimis pomoči. Za ukrep 

1.3 je bilo v letu 2008 izplačanih drţavnih pomoči v višini 164 tisoč EUR (EU del 123 tisoč 

EUR), od tega celotni znesek za instrument 1.3.3. 

 

V letu 2008 je MG nadaljevalo z izvajanjem dveh instrumentov v okviru ukrepa 1.3: 

- instrument 1.3.2: zagotavljanje garancij za investicijske projekte MSP; 

- instrument 1.3.3: zagotavljanje podpore za investicijske projekte MSP. 

 

Izvajanje instrumenta 1.3.1: subvencioniranje svetovalnih storitev za MSP v okviru 

vavčerskega sistema svetovanja se je zaključilo v letu 2006, pri čemer je bilo za naveden 

instrument izvedeno zadnje izplačilo v januarju 2007, prav tako se je v letu 2006 zaključilo 

izvajanje in izplačevanje instrumenta 1.3.4: neposredne spodbude za investicijske projekte 

MSP. 

 

Dodeljene drţavne pomoči do 30.6.2009 

 

V okviru instrumentov ukrepa 1.3 do 30.6.2009 ni bilo na novo dodeljenih oz. odobrenih ter 

izplačanih drţavnih ali de minimis pomoči. 

 

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

Obrazloţitev prerazporeditev sredstev v letu 2009: Do 30.6. 2009 so bile na 8. dopisni seji 

NO EPD sprejete spremembe Programskega dopolnila, v okviru katerih je bilo potrjeno 

povečanje razpoloţljivih sredstev na ukrepu 1.3 z 29.9 mio EUR na 32,8 mio EUR, saj so bile 
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na instrumentu 1.4.1 ugotovljene nepravilnosti in so bila zaradi tega sproščena sredstva, ki 

bodo omogočila delno kritje overcommitmenta, do katerega je prišlo na podlagi sklepa Vlade 

RS, z dne 19.1.2006, na osnovi katerega je bilo ukrepo 1.3 dodatno dodeljenih 16,7 mio EUR 

(EU del 12,5 mio EUR). 

 

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: V navedenem obdobju na instrumentih ukrepa 1.3 ni 

bilo novih izplačil.  

 

Kratek pregled po instrumentih ukrepa 1.3:  

- instrument 1.3.1 - subvencioniranje svetovalnih storitev za MSP v okviru 

vavčerskega sistema svetovanja: v letu 2009, do 30.6., se instrument ni izvajal in ni 

bilo izplačil. 

- instrument 1.3.2 - zagotavljanje garancij za investicijske projekte MSP: v letu 2009, 

do 30.6., se instrument ni izvajal in ni bilo izplačil iz proračuna.  

- instrument 1.3.3 - zagotavljanje podpore za investicijske projekte MSP: v letu 2009, 

do 30.6., se instrument ni izvajal in ni bilo izplačil.  

- instrument 1.3.4 - neposredne spodbude za investicijske projekte MSP: v letu 2009, 

do 30.6., se instrument ni izvajal in ni bilo izplačil.   

 

 

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009: 

Aktivnosti smo usmerjali k posredovanju zadnjih zahtevkov za povračilo na instrumentih 

1.3.1, 1.3.3 in 1.3.4 (na instrumentu 1.3.2 smo posredovali zadnji zahtevek za povračilo v letu 

2008), pri čemer nam je uspelo posredovati do 30.6.2009 zgolj zadnji zahtevek za povračilo 

na instrumentu 1.3.3.  

 

Zaključevanje projektov: 

V letu 2009 se je pristopilo k zaključevanju instrumentov / projektov. 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 1.3  

 
Cilj Vrsta 

kazalnika 

Kazalnik Cilj 

(datum) 

Doseţeno 

2004-2006 

Doseţeno 

2004-2007 

Doseţeno 

2004-2008 

Doseţeno 

2004-

30.6.2009 

Ukrep 1.3 

(Izboljšanje 

podpornega okolja 

za podjetništvo) 

 Vpliv 

Št. ustvarjenih 

novih neto 

delovnih mest3 

min. 200 

(ob koncu 

programa) 

n.p.* n.p.* n.p.* 1.526* 

Rezultat 

Št. ustvarjenih 

novih bruto4 

delovnih mest 

 min. 400 

(ob koncu 

programa) 

min. 1.511 min. 2.481 min. 2.565 min. 2.565 

Učinek 

Št. potrjenih 

kuponov - 

vavčerjev za 

svetovanje MSP 

min. 500 

(letno)  

5.448 5.448 5.448 5.448 

Učinek 

Št. podprtih 

razvojnih 

investicijskih 

projektov MSP 

min. 300 

(letno) 

434 465 492 492 

1.3.1 

(Subvencionirane 

svetovalne storitve 

MSP) 

Vpliv 

Število ustvarjenih 

novih neto 

delovnih mest 0 

n.p.** n.p.** n.p.** n.p.** 

 Rezultat 

Št. ustvarjenih 

novih bruto 

delovnih mest 

 min. 200 

(ob koncu 

programa) 

n.p.** n.p.** n.p.** n.p.** 

 Učinek 

Št. potrjenih 

kuponov - 

vavčerjev za 

svetovanje MSP  

min. 500 

(letno) 

5.448 5.448 5.448 5.448 

 Učinek 

Odstotek privatno 

vloţenih sredstev 

v svetovanja letno 

min 50% 

(letno) 

51% 51% 51% 51% 

1.3.2 

(Zagotavljanje 

garancij za 

investicijske 

projekte MSP 

preko bank in  

1.3.3 Zagotavljanje 

podpore 

investicijskim 

projektom MSP) in 

1.3.4 (Neposredne 

spodbude za 

investicijske 

projekte MSP) 

  Vpliv 

Št. ustvarjenih 

novih neto 

delovnih mest 

min. 

200(ob 

koncu 

programa) 

n.p.* n.p.* n.p.* 1.526* 

 Rezultat 

Št. ustvarjenih 

novih bruto 

delovnih mest 

min. 400 

(ob koncu 

programa) 

min. 1.511 min. 2.481 min. 2.565 min. 2.565 

 Učinek 

Št. podprtih 

razvojnih 

investicijskih 

projektov MSP  

min. 300 

(letno) 

434 465 492 492 

 Učinek 

Skupna višina 

investicijskih 

vlaganj pri 

projektih MSP, za 

katere je bila 

prejeta premija 

37,6 mio 

EUR 

(ob koncu 

programa) 

94,3 mio 

EUR 

94,3 mio 

EUR 

103,3 mio 

EUR 

103,3 mio 

EUR 

 Učinek 

Angaţirana 

bančna sredstva za 

projekte, za katere 

banka pridobi 

poroštvo sklada 

12,5 mio 

EUR 

(Ob koncu 

programa) 

15 mio 

EUR 

23,4 mio 

EUR 

27,5 mio 

EUR 

27,5 mio 

EUR 

* Ob upoštevanju okvirnih parametrov za oceno ustvarjenih neto delovnih mest iz Delovnega Dokumenta 6 in po najzmernejši oceni 

(dodatnost 70%, premestitve 15% ter brez upoštevanja posrednih vplivov, ki k številu neto delovnih mest prispevajo) 
** kazalnik je za  instrument neustrezen in se ne spremlja, ker so bile subvencije za svetovanje v tako nizkih, da ni mogoče pričakovati, da 

bodo podjetja zaradi subvencioniranja svetovanja na novo zaposlovala, kar tudi ni bil namen tega instrumenta. 

                                                 
3 št. ustvarjenih novih neto delovnih mest izračunamo na osnovi razlike med številom ustvarjenih novih bruto delovnih mest (pomeni število 

novih zaposlitev v določenem obdobju) in številom prenehanj delovnega razmerja v določenem obdobju. 
4 št. ustvarjenih bruto novih delovnih mest pomeni število novih zaposlitev v določenem obdobju. 



Polletno poročilo 2009 

 39 

 

Ukrep 1.3: 

Kazalnik vpliva: Kazalnik se izračuna na osnovi razlike med številom ustvarjenih novih 

bruto delovnih mest in številom prenehanj delovnega razmerja v določenem obdobju. Ocena 

neto števila delovnih mest 1.526 več kot sedemkratno presega načrtovano vrednost min. 200 

ob koncu programa. 

Kazalnika rezultata: Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest – ciljna vrednost min. 

400. Podatek o številu ustvarjenih bruto delovnih mest na dan 31.12.2008 je bil ocenjen na 

min. 2.565 ustvarjenih delovnih mest, kar za več kot 6,4 krat presega ciljno vrednost. 

Kazalnik učinka: Število podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP – cilj min. 300 

letno – v obdobju od 2004-2006 je bilo podprtih 434 investicijskih projektov MSP, v letih 

2007 in 2008 pa še dodatnih 58 investicijskih projektov MSP, na osnovi dodeljenih garancij. 

V letu 2005 je bilo ugotovljeno, da instrument 1.3.3 (v okviru katerega so bile moţne 

subvencije do 15% za dolgoročne investicije) ne zadostuje potrebam gospodarstva in se je na 

osnovi tega uvedel novi instrument 1.3.4, ki je omogočal subvencije v višini do 55% za 

upravičene stroške, zato je bilo z višjimi zneski subvencij moţno podpreti manjše število 

projektov. 

Število potrjenih kuponov - vavčerjev za svetovanje MSP – ciljna vrednost 500 letno – 

doseţena ciljna vrednost ostaja nespremenjena od leta 2006 s potrjenimi 5.448 kuponi - 

vavčerji, kar je več kot 500 letno. 

 

Instrument 1.3.1 

Kazalnik vpliva: Število ustvarjenih neto delovnih mest – ciljna vrednost 0 – kazalnik je za  

instrument neustrezen in se ne spremlja, ker so bile subvencije za svetovanje v tako nizkih 

zneskih (v letih 2004 in 2005 v višini do 1.252 EUR in v letu 2006 do 4.173 EUR), da ni 

mogoče pričakovati, da bodo podjetja zaradi subvencioniranja svetovanja na novo 

zaposlovala, kar tudi ni bil namen tega instrumenta. 

Kazalnika rezultata: Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest – ciljna vrednost min. 

400 - velja enako kot pri kazalniku vpliva za ta instrument. 

Kazalnik učinka: Odstotek privatno vloţenih sredstev v svetovanja letno – ciljna vrednost 

50% – ciljna vrednost je bila doseţena in preseţena z 51% privatno vloţenih sredstev v 

svetovanje letno. 

Št. potrjenih kuponov - vavčerjev za svetovanje MSP – ciljna vrednost 500 letno – doseţena 

ciljna vrednost ostaja nespremenjena od leta 2006 s potrjenimi 5.448  kuponi - vavčerji, kar je 

več kot 500 letno. 

 

Instrumenti 1.3.2, 1.3.3 in 1.3.4 

Kazalnik vpliva: Kazalnik se izračuna na osnovi razlike med številom ustvarjenih novih 

bruto delovnih mest in številom prenehanj delovnega razmerja v določenem obdobju. Ocena 

neto števila delovnih mest 1.526 več kot sedemkratno presega načrtovano vrednost min. 200 

ob koncu programa. 

Kazalnika rezultata: Število ustvarjenih novih bruto delovnih mest – ciljna vrednost min. 

400. Podatek o številu ustvarjenih bruto delovnih mest na dan 31.12.2008 je bil ocenjen na 

min. 2.565 ustvarjenih delovnih mest, kar za več kot 6,4 krat presega ciljno vrednost. 

Kazalnik učinka: Število podprtih razvojnih investicijskih projektov MSP – cilj min. 300 

letno –  v obdobju od 2004-2006 je bilo podprtih 434 investicijskih projektov MSP, v letih 

2007 in 2008 pa še dodatnih 58 investicijskih projektov MSP, na osnovi dodeljenih garancij. 

Obrazloţitev navedena pri kazalniku za ukrep 1.3 
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Skupna višina investicijskih vlaganj pri projektih MSP, za katere je bila prejeta 

premija/subvencija – ciljna vrednost 37,6 mio EUR – doseţena višina investicijskih vlaganj je 

znašala konec leta 2008 103,3 mio EUR. 

Angaţirana bančna sredstva za projekta, za katere banka pridobi poroštvo sklada – ciljna 

vrednost 12,5 mio EUR–na dan 30.6.2009 je bilo angaţiranih za 27,5 mio EUR bančnih 

sredstev. 

 

Ukrep 1.3 znatno prispeva k doseganju ciljev EPD na nacionalnem nivoju, saj so v okviru 

instrumenta 1.3.4 prednostno spodbujali investicije v skupine regij A in B (na javnem razpisu 

v letu 2005 je bilo 100% sredstev namenjenih za projekte v teh dveh skupinah regij). 

Odločitev za uvedbo novega instrumenta 1.3.4 v letu 2005 se je izkazala za pravilno, saj se je 

instrument izkazal kot zelo uspešen, saj so podjetja izkazala izreden interes za razpis tako v 

letu 2005 kot v letu 2006. Vlog je bilo toliko, da sta bila razpisa zaprta ţe po prvem odpiranju. 

 

Instrument 1.3.4 je najuspešnejši v okviru ukrepa 1.3, tako zaradi interesa za razpisa kot tudi 

zaradi učinkov. Z odobrenimi projekti po razpisu iz leta 2005 je bilo v podprtih podjetjih do 

31.12.2008 povečano število zaposlenih za 718 delavcev in po razpisu iz leta 2006 do 

31.12.2008 za 1096 delavcev, glede na 31.12. pred investicijo. Podatki na dan 30.6.2009 oz. 

31.12.2009 (ker se kazalnik spremlja zgolj letno) bodo predvidoma na razpolago v drugi 

polovici leta 2010, ko bo opravljeno vrednotenje. 

 

Poleg predvidenih kazalnikov, ki opredeljujejo cilje ukrepa 1.3 EPD, se je v podprtih 

podjetjih v okviru instrumenta 1.3.4 tudi pozitivno spremenila dodana vrednost na 

zaposlenega in sicer po razpisu iz leta 2005 za 28,6% (če primerjamo podatke pred investicijo 

s podatki 3 leta po izvedbi investicije) in po razpisu iz leta 2006 za 22,1% (če primerjamo 

podatke pred investicijo s podatki 2 leti po izvedbi investicije). 
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4.1.1.4 Ukrep 1.4: Gospodarska infrastruktura in javne storitve 

 

Finančno izvajanje 

 

Tabela 5: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 1.4 do 30.6.2009  

           v 000 EUR 

 

Razpoloţljiva 

sredstva 

2004-2006 

Razpisana 

sredstva
2
 

Dodeljena 

sredstva
2
 

Podpisane 

pogodbe
2
 

Izplačila iz 

proračuna RS
2
 

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni 

organ3 

Število 

sofinanciranih 
projektov 

(celovitih**) 
2004-30.6.2009 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

1.4 
59.519 100,0 83.937 141,0 63.606 106,9 63.094 106,0 64.452*** 108,3 52.146 121,1 62 

Skupaj 

PN 1 
174.445 100,0 214.467 122,9 194.640 111,6 194.367 111,4 192.215 110,2 134.814 104,3  196 (129**) 

SKUPAJ 

EPD 
334.517 100 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva  

Opomba ¹ deleţ glede na razpoloţljiva sredstva  

Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 
Opomba ³ osnova za izračun deleţa je samo EU del  

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 19.1.2006 v višini 12,5 mio EUR na 

ukrepu 1.4. 
** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

***V okviru instrumenta 1.4.1 je bilo tekom izvajanja iz proračunov lokalnih skupnosti izplačanih 10.133.936 EUR, ki so v izvajanju tega 

instrumenta predstavljali slovensko deleţbo. Izplačila iz proračuna lokalnih skupnosti zajemajo vsa izplačila ne glede na to ali so bile 
naknadno na teh projektih ugotovljene nepravilnosti. 

 

Do sredine leta 2009 so se razpoloţljiva sredstva na ravni ukrepa 1.4 zmanjšala iz 62,4 mio 

EUR na 59,5 mio EUR. Razpisanih sredstev je bilo do konca junija 2009 na ravni ukrepa 1.4 

za 83,9 mio EUR, saj je bilo dodatno dodeljeno ukrepu 1.4, skladno s sklepom Vlade RS 

19.1.2006, 12,5 mio EUR. Pogodbe so bile med KU in KP podpisane v višini 63 mio EUR oz. 

za 106% razpoloţljivih sredstev za programsko obdobje. Karakteristika ukrepa 1.4 je, da 

vključuje pet ministrstev, ki so samostojno izvajala ukrepe. Od tod izhajajo različni načini 

evidentiranja podatkov v okviru instrumentov 1.4, kar vodi v neskladje med zneskom 

dodeljenih sredstev, zneskom podpisanih pogodb in zneskom plačanih in certificiranih 

izdatkov. Podatek o zneskih dodeljenih sredstev in podpisanih pogodbah namreč ne vsebuje 

celotne informacije o virih (prispevek Skupnosti, slovenska udeleţba, ostali javni viri). 

Doseţen pa je bil tudi visok deleţ izplačil iz proračuna, in sicer za 108,3 razpoloţljivih 

sredstev (64,5 mio EUR), pri čemer se je deleţ posredovanih ZZP na PO povišal iz 113,9% na 

121,1% glede na preteklo leto, zaradi zmanjšanja razpoloţljivih sredstev v prvi polovici leta 

2009.  
 

Kratek pregled po instrumentih ukrepa 1.4:  

Ukrep 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve: 

- MG (instrumenta 1.4.1 in 1.4.7) 

- MVZT (instrument 1.4.2 in 1.4.3) 

- MŠŠ (instrumenta 1.4.6, 1.4.7 in 1.4.10)  

- MK (instrumenta 1.4.4 in 1.4.5) ter 

- MzP (instrument 1.4.9). 

 

Upravičene dejavnosti so poleg prenove, obnove, modernizacije in izgradnje prostorov in 

opreme za javne raziskovalne in razvojne ustanove, javne poslovne in turistične objekte ter 
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javne in komunalne infrastrukture tudi študije in raziskave o ustanovitvi in izboljšavi javnih 

storitev. 

 

Drţavne pomoči: Ukrep se ne izvaja po pravilih drţavnih pomoči.  

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

Obrazloţitev prerazporeditev sredstev v letu 2009: Do 30.6.2009 so bile na 8. dopisni seji 

NO EPD sprejete spremembe Programskega dopolnila, v okviru katerih je bilo potrjeno 

zmanjšanje razpoloţljivih sredstev na ukrepu 1.4 z 62,4 mio EUR na 59,5 mio EUR in so bila 

zaradi tega sproščena sredstva, ki so omogočila delno kritje overcommitmenta na 1.3. 

 

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: V letu 2009 ni bilo izplačil iz proračuna. 

 

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009: 

Aktivnosti so bile usmerjene k posredovanju zadnjih zahtevkov za povračilo na instrumentih. 

 

Zaključevanje projektov: 

V letu 2009 se je pristopilo k zaključevanju instrumentov / projektov. 

 

 

Napredek pri izvajanju ukrepa 1.4 
 

Kazalnik Ciljna 

vrednost 

Doseţeno 

2004-

2006 

Doseţeno 

2004-

2007 

Doseţeno 

2004-

2008 

Doseţeno 

do 

30.6.2009 

Vpliv:      
Število ustvarjenih novih neto delovnih mest 

- ocena število ustvarjenih bruto delovnih mest 
152 n.p.* n.p.* 998* 

1.677 

998* 

1.677 

Število ohranjenih delovnih mest 
- ocena število ohranjenih bruto delovnih mest 

39 n.p.* n.p.* n.p.* 

164 

n.p.* 

164 

Učinek:      

Skupaj »Število javnih investicijskih 

projektov« 

65 59 59 69 62 

Število javnih investicijskih projektov 

(1.4.1, 1.4.4, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.9 in 1.4.10) 

45 35 35 36 30** 

Število podprtih centrov odličnosti (1.4.2 

in 1.4.3) 

8 9 9 9 9 

Število multimedijskih centrov povezanih 

v mreţo (1.4.5)***
 

12 24 

(15 

MMC) 

24 

(15 

MMC) 

24 

(15 

MMC) 

23*** 

(14 

MMC) 

Rezultat:      

Število podprtih centrov odličnosti 8 14 9 9 9 

Število javnih institucij povezanih s 

širokopasovno internetno povezavo 

150 0 0 0 0**** 

* Ob upoštevanju okvirnih parametrov za oceno ustvarjenih neto delovnih mest iz Delovnega Dokumenta 6 in po najzmernejši oceni 
(dodatnost 70%, premestitve 15% ter brez upoštevanja posrednih vplivov, ki k številu neto delovnih mest prispevajo) 

** V letu 2009 je bilo izločenih 6 poslovnih con. 
*** Kazalnik število MMC povezanih v mreţo se spremlja glede na število javnih investicijskih projektov EPD,  kjer je bilo zaključenih 23 

projektov MMC v 14 multimedijskih centrih povezanih v mreţo v 12 regijah. V letu 2009 je bil izločen MMC Prosenjakovci.. 
 

**** Inštrument 1.4.7 je bil ukinjen, sredstva prerazporejena na druge instrumente in zato kazalniki ne bodo doseţeni. 
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Kratek pregled po instrumentih: 

 

Instrument 1.4.1: Javni razpis: prenova, modernizacija ter izgradnja javne komunalne 

infrastrukture v okviru poslovnih con 

 

Instrument 1.4.1 – javni razpis za projekte poslovnih con izvaja MG. Upravičeno področje 

ukrepa so investicije v pripravo in opremljanje poslovnih con - prenova, modernizacija ter 

izgradnja javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con (oskrba z vodo, sistem 

kanalizacije in čiščenje odpadnih voda, prometne povezave, telekomunikacijska 

infrastruktura, elektroinstalacije, urejanje zelenih površin in drugo). 

 

V letih 2004-2006 je bilo preko dveh javnih razpisov, objavljenih v letu 2005, odobrenih 21 

projektov poslovnih con in s sklepi PS ESRR so bila dodeljena vsa razpisana sredstva. V letu 

2004 je bilo s sklepi PS ESRR potrjenih 8 projektov poslovnih con, v letu 2005 pa 13 – vse iz 

naslova 2. javnega razpisa. V letu 2008 so se končali vsi projekti v okviru poslovnih con, 

izgrajena oz. prenovljena je bila predvidena javna komunalna infrastruktura. Poslovne cone 

so na ta način pripravljene na izgradnjo ustreznih proizvodnih objektov ter pričetek 

obratovanja ter s tem na ustvarjanje bruto delovnih mest. V letu 2009 je bila za instrument 

izvedena analiza uspešnosti instrumenta
5
. PS ESRR se je na 33. dopisni seji maja 2009 

seznanil in potrdil Poročilo MG, Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost, o stanju ob 

zaključevanju projektov na instrumentu EPD06.1.4.1. Poročilo vsebuje predlog umika šestih 

projektov iz sofinanciranja. Na instrumentu 1.4.1 ostaja del sofinanciranja iz ESRR torej 15 

poslovnih con.  

 

Obrazloţitev prerazporeditev sredstev v letu 2009: Na osnovi analize so bile na 8. dopisni 

seji NO EPD sprejete spremembe Programskega dopolnila, v okviru katerih je bilo potrjeno 

zmanjšanje razpoloţljivih sredstev na instrumentu 1.4.1 in posledično na ukrepu 1.4 ter so 

bila zaradi tega sproščena sredstva, ki so omogočila delno kritje overcommitmenta na 1.3. 

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: V navedenem obdobju na instrumentu 1.4.1 ni bilo 

novih izplačil, izvajali so se finančni popravki in pripravljala vračila. 

 

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009: 

V skladu s sklepi NO EPD RS 2004-2006 se v letu 2009 izvajali finančni popravki na 

posameznih projektih. 

 

Zaključevanje projektov: 

Zaključevanje projektov bo izvedeno po uskladitvi finančnih popravkov na instrumentov do 

konca 2009. 

 

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009 

Sodni postopki: 

Izvaja se postopek proti občini Komenda. Projekt je bil zaradi napak pri javnih naročilih 

izključen iz sofinanciranja. Vračilo sredstev v proračun RS je bilo s strani občine Komenda 

zavrnjeno. Sodni postopki še niso končani. 

                                                 
5
 Analiza uspešnosti instrumenta 1.4.01 poslovne cone v okviru ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve Enotnega 

programskega dokumenta v Republiki Sloveniji za programsko obdobje 2004–2006, 15. junij 2009, 
http://www.euskladi.si/publikacije/studije_in_vrednotenja/datoteke/Analiza%20PC%20JAVNO%20SPLOSNO%201562009.pdf 
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Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.1 
 

Kazalnik Ciljna 

vrednost 

Doseţeno 

2004-

2007 

Doseţeno 

2004-2008 

Doseţeno 

do 

30.6.2009 

Vpliv:     

Število ohranjenih delovnih mest 

- ocena bruto ustvarjenih delovnih mest 
0 n.p.* 

n.p.* 

1.474 

n.p.* 

1.474 

Učinek:     

Število javnih investicijskih projektov 30 21 21 15** 

Povprečna zasedenost (novo opremljenih) 

razpoloţljivih površin 75% n.p. n.p. 

 

100% 

33%*** 

Rezultat:     

Število podprtih investicijskih projektov 15 21 21 15 
*število ohranjenih delovnih mest v coni je praktično nemogoče meriti, je pa bilo po podatkih občin do 30.6.2009 ocenjeno, da je bilo 
odprtih 1.474 novih delovnih mest v conah. 

** postopki v zvezi s poslovnimi conami do bili od 1.1.2009 do 30.6.2009 zaključeni in število poslovnih con se je zmanjšalo iz 21 na 15. 

*** po podatkih iz Analize uspešnosti instrumenta 1.4.01 poslovne cone v okviru ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve 
Enotnega programskega dokumenta v Republiki Sloveniji za programsko obdobje 2004–2006 je bilo celo 100% vseh komunalno 

opremljenih zemljišč iz predpogodb predana investitorjem. Investitorji  pa od trenutno razpoloţljivih zemljišč v conah zasedajo v povprečju 

33% opremljenih zemljišč. 
 

 

Kazalniki vpliva: 

Število ohranjenih delovnih mest (predvidena ciljna vrednost je 0), čemur bo enaka tudi 

dejanska vrednost, saj je za ta instrument značilno, da se je začetna investicija začela 

popolnoma iz nič. 

Ocena števila ustvarjenih bruto delovnih mest za instrument 1.4.1 znaša na osnovi podatkov 

občin 1.474  bruto delovnih mest.  

 

Kazalnika učinka: 

Število javnih investicijskih projektov (ciljna vrednost 30) je povezana s kazalnikom rezultata 

število podprtih investicijskih projektov. 

Povprečna zasedenost (novo opremljenih) razpoloţljivih površin (cilj 75% zasedenost) 

presega 75%, se pa razlikuje od projekta do projekta. Podatek je izračunan kot % realizirane 

prodaje zemljišč investitorjem v m2. Investitorji od trenutno razpoloţljivih zemljišč v conah 

zasedajo v povprečju 33% opremljenih zemljišč. 

 

Rezultat: 

Kazalnik rezultata število podprtih investicijskih projektov (ciljna vrednost 15) je doseţen ob 

manjšem vloţku sredstev na instrumentu (cca. 60% prvotno predvidenih sredstev). 

 

Instrument 1.4.2: Javni razpis za projekte razvoja raziskovalne infrastrukture CO 

in instrument 1.4.3: Nacionalni raziskovalni in razvojni program 

 

Instrument 1.4.2 je bil izveden s strani MVZT z javnim razpisom za projekte razvoja 

raziskovalne infrastrukture centrov odličnosti. Na podlagi sklepov PS ESRR so bile sklenjene 

pogodbe za 7 projektov v skupni vrednosti 7,1 mio EUR. Preostala sredstva v višini 0,56 mio 

EUR so bila v letu 2006, skupaj z dodatno dodeljenimi pravicami porabe v skladu s Sklepom 

Vlade RS 19.1.2006 v višini 1,42 mio EUR, prenesena na novo vzpostavljeni instrument 1.4.3 

(skupna višina sredstev 2 mio EUR), ki ga je MVZT aktiviralo v letu 2005. Instrumenta imata 

enake cilje in upravičeno področje, zato ju predstavljamo skupaj.  
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Upravičeno področje obeh instrumentov so naloţbe v nakup oziroma modernizacijo 

raziskovalne opreme ter naloţbe v usposobitev prostorov. Ciljne skupine so javni zavodi, ki 

izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti in so vpisani v evidenco MVZT. 

Izbirni postopek poteka s postopkom javnega razpisa ob upoštevanju določil iz pogojev 

razpisa instrumenta 1.1.1 – centri odličnosti. Vse aktivnosti v zvezi za javnim razpisom in 

javnim povabilom za projekte razvoja raziskovalne infrastrukture centrov odličnosti so se s 

koncem leta 2008 zaključile. Črpanje sredstev je bilo večje od pričakovanega. Na večje 

črpanje vpliva narava instrumenta, kjer gre za investicije v javno raziskovalno infrastrukturo.  

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009 

 

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: V navedenem obdobju na instrumentih ukrepa 1.4.2 

in 1.4.3 ni bilo novih izplačil. 

 

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009: Aktivnosti so bile usmerjene k posredovanju 

zadnjih zahtevkov za povračilo. 

 

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009: 

Reševanje pritoţb: Pritoţb ni bilo. 

Sodni postopki: Sodnih postopkov ni bilo. 

 

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.2 in 1.4.3 skupaj 

 
Kazalnik Ciljna 

vrednost 

Doseţeno 

2004/05/06 

Doseţeno 

2004/05/06/07 

Doseţeno 

2004-2008 

Doseţeno 

do 

30.6.2009 

Vpliv:      

Število ustvarjenih novih neto delovnih mest 

- ocena števila bruto ustvarjenih delovnih 

mest 

89 n.p.* n.p.* 

61 

n.p.* 

129 

n.p.* 

129 

Število ohranjenih delovnih mest 

- ocena ohranjenih bruto delovnih mest 
5 n.p.* n.p.* 

12 

n.p.* 

12 

n.p.* 

12 

      

Učinek:      

Število podprtih centrov odličnosti 8 9 9  9 9 

Rezultat:      

Število meritev v sklopu raziskav 8.700 6.540 12.080 n.p.* n.p.* 

Število industrijskih partnerjev 82 65 80 190 190 

Število gostujočih raziskovalcev iz tujine 110 36 92 215 215 
*Kazalniki bodo na razpolago ob koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje. 
 

Za doseganje kazalnikov ni določenih vmesnih ciljev, zato ni mogoče ocenjevati vmesnih 

rezultatov. Glede na zbrane podatke do 30.6.2009 predvidevamo, da je doseganje ciljnih 

vrednosti v skladu s predvidevanji, pri vseh kazalnikih bodo načrtovane vrednosti preseţene. 

 

Kazalnika vpliva: 

Kazalnik število ustvarjenih novih neto delovnih mest (ciljna vrednost 89) bo na razpolago ob 

koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje. 

Ocena števila bruto ustvarjenih delovnih mest do 30.6.2009 znaša 129 novih bruto delovnih 

mest. 

Kazalnik Število ohranjenih delovnih mest (ciljna vrednost 5) bo na razpolago ob koncu 

programa, ko bo opravljeno vrednotenje. 
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Kazalnik učinka: 

Kazalnik Število podprtih centrov odličnosti (ciljna vrednost 8) je bil doseţen z 9 podprtimi 

centri odličnosti. 

 

Kazalnik rezultata: 

Število meritev v sklopu raziskav (ciljna vrednost je 8.700)  je bila do konca leta 2007 ţe 

preseţena z 12.080 meritvami. 

Število industrijskih partnerjev (ciljna vrednost je 82) je bila za več kot dvakrat preseţena s 

190 sodelujočimi industrinjskimi partnerji (eno podjetje se lahko pojavi pri več projektih). 

Število gostujočih raziskovalcev iz tujine (ciljna vrednost je 110) je bila več kot dvakrat 

preseţena z 215 gostujočimi raziskovalci iz tujine. 

 

Instrument 1.4.4 Nacionalni program za kulturo 2004-2007 

 

V letih 2004-2006 je Ministrstvo za kulturo iz naslova strukturne politike financiralo obnovo 

petih gradov (grad Grad, grad Pišece, grad Ptuj (konjušnica), grad in pristava gradu Sneţnik 

in grad Negova) v skupni vrednosti 15.479.570 EUR. Ministrstvo za kulturo je do 30.6.2009 v 

celoti porabilo dodeljene pravice porabe sredstev ESRR.  

 

Do konca 2008 so bile uspešno zaključene vse investicije na projektih grad Ptuj-konjušnica, 

grad Grad in grad Pišece, grad Sneţnik in Negova (I. faza).  

Nadaljuje se spremljanje doseganja vplivov, učinkov in rezultatov, zaradi česar so se za vse 

projekte za potrebe priprave zaključnega poročila EPD uskladili tudi kazalniki spremljanja in 

sicer je datum zaključkov spremljanja predviden v petih letih od začetka izvajanja investicij 

t.j. za posamične projekte med leti 2009 in 2011 (Ptuj do 5.8.2009, Grad do 22.3.2009, 

Sneţnik do 7.9.2010 in Negova do 10.11.2011). Skupaj je bilo na instrumentu do konca 2008 

porabljenih 100% razpoloţljivih sredstev.  

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

Zaključevanje projektov: Pripravila so se zaključna poročila za vseh pet projektov. 

 

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.4 

 
Kazalnik Ciljna 

vrednost 

Doseţeno  

do 2007 

Doseţeno  

2004-2008 

Doseţeno  

do 30.6.2009 

Vpliv:     

 Število ustvarjenih novih neto delovnih mest 7 n.p.* n.p.* n.p.* 

 Število ohranjenih delovnih mest 0 n.p.* n.p.* n.p.* 
Učinek:     

 Število javnih investicijskih projektov 7 5 5 5 

Rezultat:     

 Število novih postelj** 80 0 0 0 

 Število sedeţev namenjeno predavanjem in 

seminarjem 

255 0 50 50 

 Število obiskovalcev v letu*** 8.806 22.055 48.930 107.930 

 Povprečno število ur, ki jih je obiskovalec 

namenil nacionalnem programu v letu 

1,59 1,5 2 2 

*Kazalniki bodo na razpolago ob koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje. 

** Za kazalnik število novih postelj bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu obdobja spremljanja t.j. pet let od začetka investicije (med 

2009-2013) 
** *Podatek o povečanju števila obiskovalcev glede na izhodiščno stanje v letu 2004. 



Polletno poročilo 2009 

 47 

 

Ministrstvo za kulturo je v 2009 intenziviralo aktivnosti za zagotovitev trajnega upravljanja 

gradov in s tem povezanega doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov. 

Po podatkih na stanje 30.6.2009 so vrednosti kazalnikov sledeče: 

 

Kazalniki vpliva: bodo na razpolago ob koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje. 

 

Kazalnik učinka: Število javnih investicijskih projektov - 5 (odobreni projekti: grad Grad, 

grad Ptuj (konjušnica), grad Pišece, grad in pristave gradu Sneţnik in grad Negova). Ciljne 

vrednosti 7 investicijskih projektov Ministrstvo za kulturo ne bo doseglo, saj so bila 

razpoloţljiva sredstva prenizka. 

 

Kazalniki rezultata:  

Število novih postelj – cilj 80. Ker so se nekatere investicije zaključile šele ob koncu 2008, se 

aktivnosti v letu 2009 za oddajanje gradov v upravljanje/najem ter vzpostavitev namestitvenih 

zmogljivosti še vodijo. 

Število sedeţev namenjeno predavanjem in seminarjem – cilj 255, doseţeno v letu 2009- 50.  

Nekatere investicije so se zaključile šele konec 2008 in se aktivnosti za oddajanje gradov v 

upravljanje/najem za vzpostavitev seminarskih prostorov še vodijo.  

Pričakovati je, da bodo podatki o doseganju kazalnikov znani po 2010, oziroma po oddaji 

gradov v trajno upravljanje. 

Ciljna vrednost v 2004 za št. obiskovalcev je bila 8.806. Skupno je do 30.06.2009 obiskalo 

gradove 107.930 obiskovalcev.  

Ciljna vrednost povprečnega števila ur, ki jih obiskovalec nameni nacionalnemu programu v 

letu je bila 1,59 ure. Posamezni obiskovalci namenijo obisku gradu/razstav/koncertov itd. do 

dve uri v letu 2009.                

 

Dodana vrednost prispevka EU se kaţe v pospešitvi prenov kulturnih spomenikov za potrebe 

turističnega razvoja regij, v razvoju strateškega razvojnega načrtovanja varstva in prenove 

kulturne dediščine v kontekstu izvajanja kohezijske politike, v pozitivnih spodbudah regijam, 

da kulturne spomenike obravnavajo kot razvojne resurse in posledično v bistveno večjem 

interesu po varstvu in obnovi kulturne dediščine za potrebe socio-ekonomskega razvoja regij 

(predvsem na področju turizma, še posebej razvoja kulturnega turizma). 

 

Prenova kulturnih spomenikov je vplivala pozitivno tudi na sektor gradbeništva, na ohranjanje 

specializiranih poklicev, restavratorjev in konservatorjev ter spodbudila inovativno uporabo 

konservatorskih in restavratorskih metod in tehnik pri prenovi kulturnih spomenikov. 

 

 

Instrument 1.4.5 Javni razpis za projekte multimedijskih centrov 

 

Upravičeno področje instrumenta so bile prenova, obnova, modernizacija prostorov in 

opreme; nakup in obnova strojne, programske in druge opreme, opremljanje in najem 

prostorov, tehnično in strokovno znanje, neposredno vezano na projekt ter stroški obveščanja 

in označevanja projektov, sofinanciranih iz ESRR.  

 

Projekt vzpostavitve mreţe MMC se je z 31.12.2006 zaključil. Do konca 2006 je bilo v okviru 

EPD vzpostavljenih 14 multimedijskih centrov povezanih v mreţo. Do 2007 je bilo 

vzpostavljenih 15 MMC-jev, vendar je eden odstopil iz mreţe, Ministrstvu za kulturo pa 

vrnilo sredstva. 
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Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

Zaključevanje projektov: Ministrstvo za kulturo je v sodelovanju s končnimi upravičenci 

pripravilo zaključna poročila o izvajanju 24 projektov multimedijskih centrov, ki so vključeni 

v mreţo MMC. 

 

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.5 

 
Kazalnik Ciljna 

vrednost 

Doseţeno 

2004/05/06/07 

Doseţeno 

2004-2008 

Doseţeno 2004-

30.6.2009 

Vpliv:     

Število ustvarjenih novih neto delovnih mest 

- ocena števila bruto ustvarjenih delovnih mest 

9 n.p.* n.p.* 

37 

n.p.* 

37 

Število ohranjenih delovnih mest 

- ocena ohranjenih bruto delovnih mest 

15 n.p.* n.p.* 

124 

n.p.* 

124 

Učinek:     

Število multimedijskih centrov povezanih v 

mreţo***
 

12 24 

(15 MMC) 

24 

(15 MMC) 

23*** 

(14 MMC) 

Rezultat:     

Število dnevnih uporabnikov 950 1.914 2.528 2.528 

Povprečno število ur, ko je uporabnik uporabil 

storitev v mutimedijskih centrih v letu** 

 

318 

 

210,5 

 

144,2 

 

144,2 

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa, ko bo zaključeno vrednotenje. 

** Povprečno število ur, ko je uporabnik uporabil storitev v mutimedijskih centrih v letu pomeni, koliko ur je bil en uporabnik v povprečju v 

enem letu v enem MMC. 
*** Kazalnik število MMC povezanih v mreţo se spremlja glede na število javnih investicijskih projektov EPD,  kjer je bilo zaključenih 23 

projektov MMC v 14 multimedijskih centrih povezanih v mreţo v 12 regijah. V letu 2009 je bil izločen MMC Prosenjakovci. 

 

Kazalnika vpliva: Do sredine leta 2009 je bilo v okviru mreţe MMC zaposlenih 37 oseb s 

polnim delovnim časom, dodatno beleţimo 18 delovnih mest s skrajšanim delovnim časom. V 

to število pa ni vključeno pogosto študentsko delo, delo preko avtorskih in podjemnih pogodb 

ter prostovoljno delo.  
 

Kazalnik učinka: Število MMC povezanih v mreţo je bil v okviru EPD preseţen, saj deluje v 

12 regijah 14 centrov, ki so v dveh različnih letih prejeli sredstva, s pomočjo katerih je bilo 

podprtih 23 projektov MMC. 

 

Kazalniki rezultata: Število dnevnih uporabnikov znatno presega ciljno vrednost in je v 

trendu rasti. Izjema je cilj povprečnega števila ur, ki jih uporabniki uporabljajo v 

multimedijskih centrih v letu in sicer v povprečju 144,5 ur, kar je za pribliţno polovico slabše 

od predvidenega rezultata 318 ur v povprečju na leto. Razlogi za upad povprečnega števila ur, 

ko uporabniki uporabljajo storitev v MMC v letu so: 

- vedno več je razpoloţljive programske in tehnične opreme neposredno pri 

uporabnikih, 

- vedno večja hitrost širokopasovnih povezav, zaradi česar je potrebno manj časa za 

vzpostavitev povezav, prenos podatkov itd. 

 

Ministrstvo za kulturo bo z zaključevanjem izvajanja EPD v letu 2009 zaključilo s 

spremljanjem zastavljenih kazalnikov za ţe zaključene projekte. 

Sredstva EU so predstavljala izjemno dodano vrednost razvoju projekta. Mreţa 

multimedijskih centrov je bila hitreje vzpostavljena. Izvajanje projekta je doprineslo k večji 

kohezivnosti celotnega sistema mreţnega upravljanja MMC-jev, prenosa znanj, informacij in 
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izkušenj tudi v mednarodnem prostoru in prispevalo k razvoju upravljavskih veščin nosilcev 

MMC-jev. 

 

Instrument 1.4.6 Javni razpis za projekte športno-turistične infrastrukture 

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009:V tekočem letu ni bilo izvajanja, projekti so bili v  celoti 

zaključeni v 2007. 

 

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: V letu 2009 ni bilo izplačil iz proračuna. 

 

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009: Ni bilo zahtevkov za povračila. 

 

Zaključevanje projektov: Vsi projekti so zaključeni, dokumentacija predana OU v 

predpisanem roku. 

 

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009: 

Reševanje pritoţb: Pritoţb ni bilo. 

Sodni postopki: Sodnih postopkov ni bilo. 

 

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.6 

 
Kazalnik Ciljna 

vrednost* 

Doseţeno 

2004/05/06 

Doseţeno  

2004-2008 

Doseţeno do 

30.6.2009 

Učinek:     

Število javnih investicijskih projektov 1 1 2 2 
* kazalniki za instrument 1.4.6. niso določeni v PD, določen v  ISU za 1. PN (št. ugotovitve 3083-10/2003-778 19.4.2006). 

 

Inštrument je bil uspešen. Kazalnik učinka je bili preseţen: sofinancirana sta bila 2 javna 

investicijska projekta.  

 

 

Instrument 1.4.7 Javna naročila za projekte širokopasovnih povezav  

 

Instrument 1.4.7 Javna naročila za projekte širokopasovnih povezav v programskem obdobju 

2004-2006 ne bo izveden zaradi dveh neuspešnih javnih razpisov. O razlogih za neuspešnost 

instrumenta je SVLR obvestila EK v pismu 26.9.2006.  
 

Razpisana sredstva za ta instrument so znašala 15,9 mio EUR. Razpisana sredstva so bila na 

12 statističnih regij porazdeljena skladno z razvitostjo posamezne regije. V večjem delu 

(60%) so bila namenjena manj razvitim regijam. Institucije so bile izbrane v skladu s študijo 

Instituta Joţef Stefan z naslovom »Identifikacija subjektov v ukrepu 1.4.07 s predlogom 

izvedbe širokopasovnih povezav« (v nadaljevanju Študija), s ciljem zagotoviti širokopasovno 

omreţje čim več institucijam. Prvotno predlagana študija je vsebovala tudi velika mesta in ni 

upoštevala regionalnega kriterija pri izvajanju EPD. Po posvetovanju z MG, MŠŠ, MVZT in 

SVLR je izvajalec študijo dopolnil, ter tako zagotovil, da imajo prednost kraji, ki se nahajajo 

v manj razvitih regijah, zato je izključil razvitejše kraje, kjer je trg dostopen. Tako so bili 

izbrani kraji, v katerih je manjši komercialni interes za izgradnjo optične infrastrukture. 
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Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.7 

 
Kazalnik Ciljna vrednost Doseţeno do 

30.6.2009 

Vpliv:   

Število ustvarjenih novih neto delovnih mest 15 0
1
 

Število ohranjenih delovnih mest 0 0
1
 

Učinek:   

 Število javnih investicijskih projektov 1 0
1
 

Rezultat:   

 Število javnih institucij povezanih s širokopasovno povezavo 150 0
1
 

 Število dodatnih uporabnikov širokopasovnih storitev v 

javnih zavodih 

Min 530 0
1
 

1 Inštrument 1.4.7 je bil ukinjen, sredstva prerazporejena na druge instrumente in zato kazalniki ne bodo doseţeni. 

 

Postopek za reševanje problema neuspešnosti dveh javnih razpisov predstavlja popolno 

zaprtje instrumenta, kar pomeni, da kazalniki, ki so bili predvideni za ta instrument in 

posledično tudi za ukrep 1.4 ne bodo doseţeni. Ključni razlog za navedeno je bil izkazan 

komercialni interes s strani operaterja, kar je pomenilo, da cilja in namena javnih naročil ni 

bilo mogoče doseči. Nedodeljena sredstva pa so bila, skupaj z dodelitvijo dodatnih pravic 

porabe po sklepu Vlade RS januarja 2006, dodeljena uspešnim instrumentom v okviru 1 PN. 

 

Na podlagi predloga MG in obravnave na 25. redni seji PS ESRR 23.2.2007, je bil sprejet 

sklep o ukinitvi instrumenta 1.4.7.  

Dodatno pojasnilo MG: Instrument 1.4.7 je bil ukinjen zaradi izraţenega komercialnega 

interesa operaterja, kar pomeni, da ni bilo več mogoče govoriti o financiranju gradnje javne 

lokalne infrastrukture optičnih vlaken na področjih »napake trga« oziroma o odsotnosti 

komercialnega interesa, kar je bil cilj in namen predmetnih javnih naročil.   

 

Ministrstvo za gospodarstvo se zaveda pomena razvoja informacijske infrastrukture, saj imajo 

danes informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter njihova uporaba v poslovanju in 

ţivljenju bistveno vlogo za nadaljnji razvoj informacijske druţbe. IKT predstavljajo ta hip 

najmočnejšo gonilno silo rasti in zaposlovanja. 

 

V novi finančni perspektivi 2007-2013 je projekt gradnje odprtih širokopasovnih omreţij 

elektronskih komunikacij tudi predmet izvajanja Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih 

za obdobje 2007-2023 v okviru projekta Nacionalna širokopasovna mreţa in OP RR 2007-

2013 v okviru PU 2.2. Namen tega projekta je omogočiti vsem drţavljanom Republike 

Slovenije dostop do širokopasovnih storitev in interneta. Ministrstvo za gospodarstvo si je v 

okviru projekta zadalo cilj pospešiti gradnjo širokopasovnih omreţij predvsem tam, kjer se do 

sedaj niso ustrezno razvila. Različni podprojekti bodo omogočili večjo konkurenco in razvoj 

širokopasovnih omreţij elektronskih komunikacij po celi Sloveniji. Večji poudarek pri gradnji 

širokopasovnih omreţij elektronskih komunikacij bo dan podeţelskim področjem in manj 

razvitim regijam. Podprojekti predvidevajo uporabo različnih tehnologij in različne načine 

financiranja. Večina omreţij bo zgrajena z zasebnimi sredstvi, Ministrstvo za gospodarstvo pa 

predvideva tudi financiranje določenih podprojektov z drţavnimi sredstvi in sredstvi 

evropskih strukturnih skladov. 
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Instrument 1.4.9 Program posodobitve objektov in opreme letališke infrastrukture 

 

V okviru instrumenta 1.4.9 Program posodobitve objektov in opreme letališke infrastrukture, 

ki ga izvaja MzP, je bil s sklepom PS ESRR v letu 2004 odobren 1 projekt, in sicer 

Posodobitev letališke infrastrukture na Letališču Maribor, znotraj katerega je bilo sprva 

predvidenih 10 sklopov aktivnosti. Prvotno število se je zaradi racionalizacije pri izvajanju in 

zdruţitve dveh podobnih aktivnosti zmanjšalo na 9.   

 

Projekt se je začel izvajati junija 2004 in je bil fizično zaključen  konec leta 2007, ko je bilo 

izvedenih vseh 9 predvidenih aktivnosti obnove transformatorske postaje, svetlobno 

navigacijskega sistema, radionavigacijskega sistema za instrumentalno pristajanje ob pogojih 

zmanjšanje vidljivosti ter obnovo hidrantnega omreţja na letališču Maribor. Realizirane so 

bile tudi aktivnosti nakupa gasilskega vozila, nakupa vozila za potrebe zimske sluţbe ter 

nakupa in obnove ograje na območju letališča. Izdelana je bila tudi študija upravičenosti 

nadgradnje sistema instrumentalnega pristajanja ob pogojih zmanjšane vidljivosti kategorije 

CAT I v CAT II na letališču Maribor. Zadnja aktivnost – Obnova potniškega terminala – 

izdelava projektne dokumentacije za obnovo je bila zaključena konec leta 2007. 

 

V sredini leta 2007 se je s sklepom PS ESRR spremenil finančni načrt in sicer razmerje v 

stopnji sofinanciranja EU (iz 75% na 73,30%) in lastna udeleţba (iz 25% na 26,70%). S 

sklepom PS se je podaljšal tudi datum zaključka del do 30.6.2008. Projekt je bilo potrebno 

podaljšati zaradi zamude pri sklenitvi stavbne pravice, ki je pogoj za pridobitev gradbenega 

dovoljenja. Zadnji zahtevek za povračilo je bil PO posredovan februarja 2008, tako da je 

realizacija na projektu 100%. 

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: Izplačil iz proračuna v letu 2009 ni bilo.  

 

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009:V letu 2009 ni bilo pripravljenih zahtevkov. 

Zadnji zahtevek za povračilo je bil plačilnemu organu posredovan februarja 2008. 

 

Zaključevanje projektov:V letu 2009 je kontrolorka skladno z Navodili OU za zaključevanje 

projektov/programov za programsko obdobje 2004-2006 na OU posredovala dokumentacijo 

potrebno za zaključek projekta. Za potrebe zaključevanja je bila oblikovana projektna mapa o 

zaključku projekta. Dokumentacija in projektna mapa sta arhivirana in se nahajata v arhivu 

MZP.  

 

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009: ni odprtih pritoţb in stečajnih postopkov. 
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Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.9 

 
Kazalnik Ciljna 

vrednost 

Doseţeno 

do 2004 

Doseţeno do 

2005 

Doseţeno 

do 2006 

Doseţeno 

do 2007 

Doseţeno 

do 2008 

Doseţeno od 

1.1.2009 do 

30.6.2009 

Vpliv:        

 Število ustvarjenih novih 

neto delovnih mest 

- ocena števila ustvarjenih 

novih bruto delovnih mest 

10 
n.p.* 

3 

n.p.* 

0 

n.p.* 

2 

n.p.* 

3 

n.p.* 

0 

n.p.* 

8 

 Število ohranjenih delovnih 

mest 

- ocena ohranjenih bruto 

delovnih mest 

23 
n.p.* 

26 

n.p.* 

28 

n.p.* 

28 

n.p.* 

31 

n.p.* 

28 

n.p.* 

28* 

Učinek:        

 Število javnih 

investicijskih projektov 
1 1 1 1 1 1 1 

Rezultat:        

 Število operacij 

zrakoplovov 

Min 1824 

(2008) 
2.052 3.106 2.798 2.003 2.257 1.074** 

 Število prepeljanih 

potnikov 
Min 1360 

(2008) 
7.094 17.436 12.452 33.571 

 

18.583 

 

1.630** 

 Količina prepeljanega 

blaga 

4851 

ton*** 

(2008) 

15.411 646.153 38.300 19.592 24.427 135.129** 

Vir: MzP 

*Kazalnik bo dokončno znan ob zaključku obdobja, ko bo opravljeno vrednotenje. 

** Kumulativni seštevek ni relevanten, ker se ti kazalniki merijo na letni ravni in ne kumulativno. 

*** Ciljna vrednost kazalnika je navedena v tonah –  v prijavnem obrazcu je ta kazalnik naveden v kilogramih in ne v tonah. 

Pri opredelitvi kazalnika o količini prepeljanega blaga v PD je bila podana obrazloţitev, da bo zajemanje vrednosti kazalnika 

v kg prepeljanega tovora, vendar je v tabeli ostala merska enota v tonah, kazalnik pa je pravilno izraţen v kilogramih 

 

Kazalniki vpliva: Kazalnik število ustvarjenih novih neto delovnih mest bo na razpolago ob 

koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje. Ocenjeno je, da je bilo do 30.6.2009 

ustvarjeno 8 novih bruto delovnih mest in ohranjenih 28 delovnih mest. Končna ocena števila 

ustvarjenih novih neto delovnih mest in števila ohranjenih delovnih mest bo znana po 

zaključku, ko bo opravljeno vrednotenje. 

 

Kazalnik učinka: Število javnih investicijskih projektov 1 je doseţen. 

 

Kazalniki rezultata: 

- Število operacij zrakoplovov je bilo do 30.6.2009 1.074 operacij zrakoplovov. 

- Do 30.6.2009 je bilo prepeljanih 1.630 potnikov 

- Do 30.6.2009 je bilo prepeljanega 135.129 kg blaga. V prvem polletju 2009 je bilo 

prepeljanega za 110.702 kg več blaga v primerjavi s celotnim letom 2008. 
 

Posodobljena sredstva in oprema omogočajo letališču nemoteno delovanje in izpolnjevanje 

zakonskih zahtev glede na referenčno kodo, kategorijo in namen letališča ter glede na obseg 

zračnega prometa. Letališče kakršno je danes bo lahko spodbujalo gospodarsko rast celotne 

regije. Povečala se je dostopnost regije in omogočen nadaljnji razvoj ostale prometne 

infrastrukture v navezavi z letališčem. Z nadaljnjim razvojem letališča pa je pričakovati 

povečanje števila zaposlenih na letališču in njegovi širši okolici.  
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Z investicijami v posodobitev letališča infrastrukture tudi v NFP 2007-2013 bo letališču 

omogočen obstoj in izvajanje varnih operacij. V okviru projekta je predvidena dograditev in 

prenova potniškega terminala vključno z opremo, nakup opreme za sprejem in odpravo letal, 

obnova letaliških objektov, pridobitev zemljišč ter izdelava prostorske in projektne 

dokumentacije. Cilji predmetnega investicijskega projekta so modernizirati letališko 

infrastrukturo in izboljšati standard letaliških storitev za ustrezno oskrbo predvidenega 

povečanega prometa, omogočiti regionalni razvoj, zagotoviti skladnost z ustreznimi ICAO in 

IATA standardi ter prispevati k večji varnosti in konkurenčnosti letališča. 

 

Instrument 1.4.10: Program za izvedbo projektov športno-turistične infrastrukture  

 

V obdobju od 2004 do 2007 so se izvajali sledeči projekti: ŠC Planica, Kajakaški center 

Solkan, Hotel Astoria, Rekonstrukcija hipodroma v Lipici, Sanacija golf igrišča Lipica,  

Izgradnja zaprtega bazena s spremljajočimi prostori Ruše, Sprehajalna in kolesarska steza 

Odranci-Lipa. V letu 2005 sta bila zaključena 2 projekta, 2 v letu 2006, v letu 2007 pa so bili 

zaključeni trije projekti. V letu 2008 so se izvajali postopki povračil. 

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009: V tekočem letu ni bilo izvajanja, projekti so bili v  celoti 

zaključeni v 2007. 

 

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009: V letu 2009 ni bilo izplačil iz proračuna 

 

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009: Ni bilo zahtevkov za povračila 

 

Zaključevanje projektov: Vsi projekti so zaključeni, dokumentacija predana OU v 

predpisanem roku. 

 

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009: 

Reševanje pritoţb: Pritoţb ni bilo. 

Sodni postopki: Sodnih postopkov ni bilo. 

 

Napredek pri izvajanju instrumenta 1.4.10 

 
Kazalnik Ciljna 

vrednost 

Doseţeno 

v 2005 

Doseţeno 

v  2006 

Doseţeno 

v 2007 

Doseţeno 

v 2008 

Doseţeno 

2004-

2008 

Doseţeno 

1.1.2009- 

30.6.2009 

Doseţeno 

2004-

30.6.2009 

Vpliv:         

 Število ustvarjenih novih 

neto delovnih mest 

- ocena števila ustvarjenih 

novih bruto delovnih mest 

15 n.p.* n.p.* n.p.* 
n.p.* 

29** 

n.p.* 

29** 

n.p.* 

29** 

n.p.* 

29** 

 Število ohranjenih 

delovnih mest 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Učinek:         

 Število javnih 

investicijskih projektov 
4 2 5 7 - 7 7 7 

Rezultat:         

 Število nočitev 20.000 7.573 3.213 4.277 38.938 

 

51.111 

 

19.469 70.580 

 Število dnevnih gostov ali 

prepeljanih gostov na leto 

15.000 903 3.739 2.483 76.415 83.540 38.207 121.747 

* Za kazalnike bodo vrednosti lahko podane šele ob koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje. 
** nova delovna mesta so bila ustvarjena za bazen Ruše 12 in  ŠČ Planica 17.  
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Kazalnik vpliva: Kazalnik število ustvarjenih novih neto delovnih mest bo na razpolago ob 

koncu programa, ko bo opravljeno vrednotenje.   

 

Kazalniki učinka: 

Število javnih investicijskih projektov 7 je preseglo število načrtovanih 4, kar pomeni, da je 

bil instrument uspešen.  

 

Prav tako kazalniki rezultata močno presegajo načrtovane tako na letni ravni kot tudi 

kumulativno. Število nočitev do 30.6.2009 je ocena in je preseglo načrtovano vrednost 20.000 

z 70.580 nočitvami, med katerimi sta največ nočitev ustvarila Hotel Astoria 19.910 in ŠC 

Planica število nočitev 19.028. Prav tako se je v letu 2008 povečalo število dnevnih ali 

prepeljanih gostov na več kot 76.000, kar je posledica številnega obiska na projektih: Bazen 

Ruše 39.998, Hotel Astoria 21.737, Kajakaški center Solkan 5.870 in golf igrišča Lipica 

8.810.  
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4.1.2 Prednostna naloga št. 2: ZNANJE, RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN 

ZAPOSLOVANJE 

 

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.  

 

Cilj programov in aktivnosti 2. PN 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:  

- 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. 

 

Tabela 6: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 2. PN do 
30.6.2009 

               v 000 EUR 

 

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva** 

Dodeljena 

sredstva** 

Podpisane 

pogodbe2 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni organ3 

Število 

sofinanciranih 

instrumentov 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

2.1 25.217 100,0 33.758 133,9 26.972 106,9 26.972 106,9 26.784 106,2 18.690 98,8 13* 

Ukrep 

2.2 8.722 100,0 8.902 102,1 8.772 100,6 8.772 100,6 8.727 100,1 6.303 96,4 10* 

Ukrep 

2.3 38.043 100,0 46.443 122,1 39.955 105 39.955*** 105 40.213 105,7 28.337 99,3 47* 

Ukrep 

2.4 24.917 100,0 26.904 108 26.346 105,7 26.346 105,7 26.287 105,5 16.749 89,6 13* 

Skupaj 

PN 2 96.899 100,0 116.007 119,7 102.045 105,3 102.045 105,3 102.012 105,3 70.079 96,4 83* 

SKUPAJ 

EPD 334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344)**)   
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VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva 
Opomba: Da bi uspešno počrpali vsa dodeljena finančna sredstva v 2. PN, odobrena v EPD, je bila izvedena prerazporeditev sredstev med 

ukrepi znotraj PN. Prikazana razpoloţljiva sredstva so bila potrjena na seji NO za EPD 2004-2006 dne 8.6.2009. 

Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 

Opomba ³ osnova za izračun deleţa je samo EU del  - posredovani zahtevki za povračilo na PO zagotavljajo kontinuiteto poročanja s 

predhodnimi poročili in izraţajo agregirano vrednost ZZP, pridobljeno iz MFP, s katero smo mesečno spremljali finančno izvajanje. 
* pri ukrepih 2.1, 2.2 in 2.4 v okviru 2. PN navedeno število sofinanciranih instrumentov/projektov EPD vključuje število podaktivnosti, ki 

so bile sofinancirane v obdobju 2004-2006. Pri ukrepu 2.3 je bilo izvedenih 47 instrumentov (projektov EPD), od tega na MŠŠ 43 in na 

MVZT 4.  
** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 
*** Podatki o podpisanih pogodbah zagotavljajo kontinuiteto poročanja s predhodnimi poročili. Znesek izplačil iz drţavnega proračuna je 

višji od zneska podpisanih pogodb, saj niso upoštevane vse korekcije izplačil iz proračuna, zato je znesek izplačanih sredstev iz drţavnega 
proračuna zgolj informativne narave, ki zagotavlja revizijsko sled.  

 

Na ravni PN so se aktivnosti izvajale na podlagi javnih razpisov, javnega povabila in 

programa. V letu 2009  se je izvajala naslednja aktivnost: 

- Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva za leto 2009 

 

Do 30.6.2009 je bilo na ravni 2. PN: 

- razpisanih 116 mio EUR ali 119,7% razpoloţljivih sredstev (leta 2008: 117,4%, leta 

2007: 105,5%, leta 2006: 105,8%, leta 2005: 81,6%, leta 2004: 28,1%) 

- dodeljenih s sklepi programskega sveta oz. s programi 102 mio EUR ali 105,3% 

razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2008: 105,5%, leta 2007: 105,5, leta 

2006: 103,8%, leta 2005: 77,0%, leta 2004: 21,7%) 

- podpisanih pogodb za 102 mio EUR ali 105,3% razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z 

EPD (2008: 105,5%, leta 2007: 103,5, leta 2006: 100,5%, leta 2005: 71,0%, leta 2004: 

12,6%)  

- v kumulativi iz proračuna izplačanih (SLO in EU del) 102 mio EUR ali 105,3% 

razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2008: 102,0%, do leta 2007: 77,0%, do 

leta 2006: 56,6%, do leta 2005: 27,6%, leta 2004: 8,8%) 

- posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ: 70 mio EUR (EU del) ali 96,4% 

razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2008: 87,0%, leta 2007: 58,8%, leta 

2006: 41,7%, leta 2005: 14,0%, leta 2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni 

organ) 

Do konca junija 2009 so bila še realizirana izplačila iz proračuna na ravni ukrepa 2.4 

Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter na ukrepu 2.3 Vseţivljenjsko učenje.  

 

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 2.4 je zaznati večje povpraševanje po namenskih 

sredstvih in zato se načrtuje, da bodo izvedene dodatne aktivnosti. Pri ukrepih 2.1, 2.2, 2.3 se 

izkazuje niţja poraba sredstev kot je sprejeta višina pravic porabe. S spremembami v 

aktivnostih se ne spreminjajo nameni in cilji EDP, 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, je prišlo na 8. dopisni seji NO EPD RS junija 2009 do 

prerazporeditve sredstev med zgoraj omenjenimi ukrepi znotraj posameznega sklada.  

 

Dodeljene drţavne pomoči do 30.6.2009 
 

V letu 2009 ni bilo dodeljenih drţavnih  pomoči. 
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Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

Ukrep 2.1 Cilj ukrepa je pospeševanje zaposlovanja, usposabljanja in ponovne integracije 

brezposelnih oseb. V letu 2009 se ni več izvajal noben projekt iz ukrepa 2.1.   

Ukrep 2.2 Ukrep je namenjen usposabljanju in zaposlovanju teţje zaposljivih ciljnih skupin. 

V letu 2009 se ni več izvajal noben projekt. ZRSZ je spremljal izvajanje in izpolnjevanje 

pogodbenih obveznosti iz aktivnosti Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih ţensk 

2 (pogodba iz leta 2008), vendar bodo podatki o udeleţencih zaposlenih po 12 mesecih znani 

šele 1.12.2010. 

 

Ukrep 2.3 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.  

 

Ukrep 2.4 V letu 2009 se je izvajal projekt Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva 

2009. Poleg projekta Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva 2009, se je spremljalo 

tudi izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za Sofinanciranje stroškov spodbujanja 

podjetništva iz leta 2008. Projekta predvidevata ohranitev samozaposlitve najmanj dve leti po 

podpisu pogodbe. 

 

Obrazloţitev prerazporeditev sredstev v letu 2009 

 

V letu 2009 so bile pri vseh ukrepih v okviru 2. razvojne prioritete prerazporeditve, saj so 

ministrstva kot nosilci proračunskih postavk za ukrepe 2. prednostne naloge zaznala drugačen 

interes v okviru razpoloţljivih pravic porabe. 

 

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009 

 

S sprejetim rebalansom I. (Ur.l. RS, št. 26/09, z dne 06.04.2009) je MDDSZ zagotovil 

sredstva v višini 2.250.000,00 EUR za izvajanje projekta Sofinanciranje stroškov spodbujanja 

podjetništva 2009. V okviru ukrepa 2.4 je bilo izplačanih 2.245.500,00 EUR  

 

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009 

 

Do 30.06.2009 je bilo pripravljenih 14 zahtevkov za povračilo v skupni višini 4.822.838,32. 

Prav tako so bili pripravljeni 4 dokumenti Informacija o vračilu v skupni vrednosti 4.137,09 

EUR.  

 

Zaključevanje projektov 

 

MDDSZ je do konca aprila 2009 pripravilo obrazec Zaključno poročilo za projekt EPD in 

postopkovnik za zaključevanje projektov. Do 30.06.2009 so bili pripravljeni prvi osnutki 

zaključnih poročil za projekte ukrepov 2.1, 2.2 in 2.4.     

 

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009 

 

Končni upravičenec ZRSZ je do končnih prejemnikov vzpostavil sodne terjatve, in sicer pri 

projektih:  
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- Formalno izobraţevanje 2004/05 

- Usposabljanje na delovnem mestu 2005 – 2007 

- Formalno izobraţevanje 2005/06 

- Nacionalne poklicne kvalifikacije 2005-07 

- Formalno izobraţevanje 2006/07 

- Usposabljanje na delovnem mestu 2007 

- Usposabljanje na delovnem mestu 2008/2008 

- Pot do vključenosti 2004/05 

- Pot do vključenosti 2005/06 

- Lokalno zaposlitveni programi 2004  

- Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju podjetij 2004 

- Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju podjetij 2005 – 2007  

 

 

Napredek pri izvajanju 2. PN 

 
Vrsta 

kazalnika 

Kazalnik Ciljna 

vrednost 

Izvajanje 

v 2004 

Izvajanje 

v 2005  

Izvajanje 

v 2006 

Izvajanje 

v 2007 

Izvajanje 

v 2008 

Izvajanje 

1.1.2009 -

30.6.2009 

Izvajanje 

2004- 

30.6.2009 

Učinek Število 

udeleţencev 

42.400 13.282  18.899 26.098 36.701 8.701 499 104.180 

 - od tega ţensk 

(50%) 

21.200 

(50%) 

7.532 

(56,7%) 

9.327 

(48,4%) 

11.099 

(43,5%) 

15.409 

(42,0%) 

4.133 

(47,5%) 

181 

(36,3%) 

47.681 

(45,8%) 

Učinek Število podprtih 

podjetij 

220 1.262 1.476 2.811 721 795 499 7.564 

Učinek Število projektov  300 1.262 1.476 2.811 721 795 499 7.564 

Rezultat Deleţ 

udeleţencev, ki so 

uspešno dokončali  

aktivnost* 

85% 80,2% 77,1% 

 

77,5% 94,9% 84,5% - 84,7% 

Rezultat Bruto število 

delovnih mest, 

ustvarjenih v FTE  

1.500 1.319 1.280 2.493 177 749 499 6.517 

Vpliv Zniţanje (v 

odstotnih točkah) 

deleţa dolgotrajno 

brezposelnih med 

vsemi 

brezposelnimi** 

(-)12,2 -1,5  +1,9  +4,3 +0,1 -4,4 -10,7 -10,7 

Vpliv Deleţ 

udeleţencev, 

zaposlenih po 12 

mesecih*** 

70% 50,9% 63,6% 76,7% 88,9% 73,4% n.p.**** 73,4% 

Vpliv Povečanje (v 

odstotnih točkah) 

stopnje 

vključenosti 

prebivalstva pri 

aktivnostih 

vseţivljenjskega 

učenja ***** 

od 5,1% 

(2002) 

na 12,5% 

(ob 

koncu 

program

a)  

(7,4 

odstotne 

točke) 

16,2% 

(11,1 

odstotne 

točke) 

 

15,3% 

(10,9 

odstotne 

točke) 

 15,3% 

(10,9 

odstotne 

točke) 

 

 

 

15% 

(9,9 

odstotne 

točke) 

14,8% 

(9,7 

odstotne 

točke) 

13,9% 

(8,8 

odstotne 

točke) 

13,9% (8,8 

odstotne 

točke) 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje 
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Opombe:  
* Deleţ udeleţencev, ki so uspešno dokončali usposabljanje, zaključili program, pridobili zaposlitev (zaposlitev, ustanovitev podjetja, dostop 

do subvencionirane zaposlitve, pridobivanje kvalifikacij, uspešen zaključek programa, dostop do izobraţevanja ali usposabljanja, mobilnost 

zaposlenega).  Podatek bo znan 31.07.2011. 
** Sprememba deleţa dolgotrajno brezposelnih v odstotnih deleţih. 

*** neregistrirani nezaposleni. 

**** Glede na to, da so vključitve potekale v letu 2009, informacija o deleţu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 
30.06.2012.  

***** Vir: Eurostat, SURS (SURS pojasnjuje spremembo metodologije merjenja v 2003, in sicer zaradi povečanega obsega kategorij 

vključenosti). Opis kazalnika: predstavlja odstotek odrasle populacije 25-64 let, ki izjavijo, da so bili v zadnjih štirih tednih vključeni v 
izobraţevanje ali usposabljanje. Izhodiščna vrednost po novi metodologiji za leto 2003 je za Slovenijo 13,3%. 

 

Kazalniki učinka 

Na podlagi kumulativnih vrednosti kazalnikov v obdobju 2004-2006 izvajanja EPD, lahko 

sklepamo o smeri napredka pri uresničevanju ciljev v okviru 2. PN.  

 

Iz tabele je razvidno, da je bila ciljna vrednost števila udeleţencev na nivoju 2. PN za celotno 

programsko obdobje preseţena ţe do konca leta 2006. V obdobju od 2004 do 30.6.2009 se je 

v aktivnosti 2. PN vključilo 104.180 udeleţencev, kar je 2,4 krat več od predvidenega števila. 

Zaradi izteka stare finančne perspektive je bilo v letu 2009 bistveno manj vključitev. V 

celotnem obdobju je bilo vključenih 47.681 ţensk oz. 45,8% vseh vključenih in nekoliko 

odstopa od postavljenega cilja (50%). Do 30.6.2009 je bilo vključenih 181 ţensk od 499 

udeleţencev (36,6%). Deleţ vključenih ţensk v ukrepu 2.1. je 60,2%, v ukrepu 2.2. je  65,7%, 

niţji je samo v ukrepu 2.4, in sicer 39,8%. Niţji deleţ vključenih ţensk v ukrepu 2.4, ki 

predstavlja 71,3% vseh vključitev v 2. PN, vpliva na nedoseganje postavljenega cilja.  

 

Preseţene so bile nekatere druge ciljne vrednosti, kot je število podprtih podjetij in število 

projektov. Kot je razvidno iz podatkov v tabeli so bili nekateri kazalniki preseţeni ţe v letu 

2004 in 2005. V fazi programiranja ni bila podrobneje dorečena metodologija. Sredi leta 2005 

so se na podlagi izvedenih revizij podrobneje določili načini merjenja kazalnikov.  

 

Ciljna vrednost kazalnika »Število podprtih podjetij« 220 je bila do 30.6.2009 preseţena z 

7.564 podprtimi podjetji. Podprto podjetje je tisto podjetje, ki je prejelo nepovratna sredstva 

(tudi samozaposlitve). Vsa podprta podjetja so bila vključena v ukrep 2.4 (Spodbujanje 

podjetništva in prilagodljivosti). 

 

Kazalniki rezultata 

Deleţ udeleţencev, ki so uspešno dokončali aktivnosti, končali program, se zaposlili ali 

uspešno dokončali program usposabljanja se iz leta v leto zvišuje, za leto 2004 ZRSZ ne 

razpolaga s podatki o uspešnem zaključku aktivnosti za podaktivnost Usposabljanje in 

izobraţevanje zaposlenih, zato deleţ predstavlja uspešnost vključenih v ostale aktivnosti. Za 

celotno obdobje lahko rečemo, da je bila ciljna vrednost doseţena, saj je bilo glede na cilj 

85% doseţeno 84,7%.
 

 

Bruto število delovnih mest ustvarjenih v FTE (ciljna vrednost 1500) je bila preseţena za 

skoraj 4,5 kratno s 6.517 ustvarjenimi delovnimi mesti v FTE tj. Ekvivalentu polnega 

delovnega časa
6
. V fazi programiranja ni bila podrobneje dorečena metodologija. Sredi leta 

2005 so se na podlagi izvedenih revizij podrobneje določili načini merjenja kazalnikov.  

                                                 
6 Ekvivalent polnega delovnega časa je skupno število opravljenih ur za posameznega zaposlenega, ki so bile obračunane in 

plačane v breme delodajalca, deljeno z največjim številom ur delovnega časa v posameznem letu, kot ga opredeljuje 

zakonodaja (za leto 2006: 2.080 ur, za leto 2007: 2.088 ur, za leto 2008: 2.096 ur, za leto 2009: 2.088 ur). Če je na primer 

delovni čas za posamezno leto opredeljen v višini 2.080 ur, predstavlja en zaposleni, ki delo opravlja celo leto polni delovni 

čas, en FTE. Dva zaposlena, od katerih bi vsak opravil 1.040 ur, bi skupaj predstavljala en FTE. 
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Kazalniki vpliva 

Deleţ dolgotrajno brezposelnih je v letu 2009 upadel, kar lahko pripisujemo gospodarski krizi 

in znatnemu povišanju števila oseb v evidenci brezposelnih oseb.  Kljub temu  pa se število 

dolgotrajno brezposelnih ţe od leta 2003 zniţuje in je do 30.6.2009 upadlo za 13.649 oseb. To 

so osebe, ki zaradi določenih značilnosti teţko najdejo zaposlitev, posledično ostajajo v 

brezposelnosti in čas neaktivnosti se podaljšuje. Med dolgotrajno brezposelnimi spadajo 

naslednje ciljne skupine: ţenske, osebe s I. in II. stopnjo izobrazbe ter starejše nad 40 let. Tem 

ciljnim skupinam bo tudi v naslednjem obdobju potrebno posvetiti več pozornosti in 

oblikovati ukrepe, ki bodo omogočali usposabljanje in zaposlitev le-teh. 

 

Deleţ udeleţencev, ki so po 12 mesecih po zaključku programa zaposleni, je 73,4%. Glede na 

to, da nimamo podatkov o ohranitvi zaposlitve za projekte Pomoč pri zaposlovanju 

dolgotrajno brezposelnih ţensk 2, Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva za leti 

2008 in 2009, ocenjujemo da so vsi ukrepi prispevali k višji zaposlenosti oseb, ki so bile 

vključene v projekte EPD. Deleţ tistih, ki so se vključili v aktivnost v letu 2008 in 2009, bo 

najverjetneje niţji, zaradi gospodarske krize. Ocenjujemo, da bo ob koncu opazovanega 

obdobja (podatki bodo znani po 30.06.2012), deleţ tistih, ki bodo po 12 mesecih ohranili 

zaposlitev, blizu ciljne vrednosti.  

 

Prav tako je preseţena ciljna vrednost kazalnika povečanje stopnje vključenosti prebivalstva 

pri aktivnostih vseţivljenjskega učenja (v odstotnih točkah) in sicer za 1,4 odstotne točke.  

 

 

4.1.2.1 Ukrep 2.1: Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela 

 

Finančno izvajanje 

 

Tabela 7: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.1 do 

30.6.2009 

v 000 EUR 

 

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni organ3 

Število 

sofinanciranih 

instrumentov 
EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %1 

Ukrep 

2.1 
25.217 100,0 33.758 133,9 26.972 106,9 26.972 106,9 26.784 106,2 18.690 98,8 13 

Skupaj 

PN 2 
96.899 100,0 116.007 119,7 102.045 105,3 102.045 105,3 102.012 105,3 70.079 96,4 83* 

SKUPAJ 

EPD 
334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva 

Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 
Opomba ³ osnova za izračun deleţa je samo EU del 

* Število sofinanciranih instrumentov. 

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 
 

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 26,8 mio EUR. Do 30.6.2009 

je bilo na PO posredovanih zahtevkov za povračilo v višini 18,7 mio EUR (le EU del). 
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Upravičena področja ukrepa so usposabljanje na delovnem mestu, ki je namenjeno 

pospeševanju zaposlovanja, ponovne delovne vključenosti, pridobivanje novih znanj, veščin, 

spretnosti in delovnih izkušenj ter izobraţevanje brezposelnih za dvig izobrazbene ravni. 

Ciljne skupine so brezposelne osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe, brezposelne 

osebe, ki se vključujejo v izobraţevanje zaradi pridobitve drugega poklica ter jim do 

pridobitve poklicne oz. strokovne izobrazbe manjka manj kot dve leti za dokončanje šolanja. 

Ukrep je prednostno namenjen zmanjševanju strukturnega neskladja na trgu dela, povečanju 

zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih oseb ter dvigu izobrazbene ravni. Prednostno so se 

vključevale ţenske, brezposelni mladi in odrasli pred nastankom dolgotrajne brezposelnosti, 

dolgotrajno brezposelni ter brezposelni brez izobrazbe in kvalifikacij.   

 

 

Dodeljene drţavne pomoči do 30.6.2009 

 

V letu 2009 se ni izvajala nobena aktivnost iz ukrepa 2.1 po shemi drţavne pomoči. 

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

V letu 2009 v okviru Ukrepa 2.1 pri instrumentu Usposabljanje na delovnem mestu 2008 so 

se brezposelne osebe usposabljale še v letu 2009. Izvajal se je projekt »Promocija poklicev«. 

Na nacionalni televiziji je bilo predstavljenih 64 dokumentarnih oddaj s predstavitvijo 32 

deficitarnih poklicev.   

 

Obrazloţitev prerazporeditev sredstev v letu 2009 

 

V letu 2009 pri ukrepu 2.1 so se sredstva zaradi manjšega povpraševanja zmanjšala.  

 

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009 

 

V letu 2009 ni bilo izplačil na ukrepu 2.1. 

 

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009 

 

Od 01.01. do 30.06.2009 je MDDSZ posredovalo plačilnemu organu 6 zahtevkov v višini 

1.439.793,26 EUR.  

 

Zaključevanje projektov 

 

MDDSZ je do konca aprila 2009 pripravilo obrazec Zaključno poročilo za projekt EPD in 

postopkovnik za zaključevanje projektov. Do 30.06.2009 so bili pripravljeni prvi osnutki 

zaključnih poročil za projekte.  

 

 

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009 

 

Končni upravičenec ZRSZ je do končnih prejemnikov vzpostavil sodne terjatve, in sicer pri 

projektih:  

- Formalno izobraţevanje 2004/05 

- Usposabljanje na delovnem mestu 2005 – 2007 

- Formalno izobraţevanje 2005/06 
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- Nacionalne poklicne kvalifikacije 2005-07 

- Formalno izobraţevanje 2006/07 

- Usposabljanje na delovnem mestu 2007 

- Usposabljanje na delovnem mestu 2008/2008 

 

V letu 2009 se ni izvajala nobena aktivnost iz ukrepa 2.1. 

 

Napredek pri izvajanju ukrepa 2.1 

 
Vrsta 

kazalnika 

Kazalnik Ciljna 

vrednost 

Izvajanj

e v 2004 

Izvajanj

e v 2005 

Izvajanj

e v 2006 

Izvajanj

e v 2007 

Izvajanj

e v 2008 

Izvajanje 

2004 -30.6. 

2009 

Učinek: Število vključenih 

brezposelnih oseb 

18.000 7.326 7.850 6.865 3.592 2.248 27.881 

 Od tega najmanj 

50% ţensk  

9.000 4.920 4.788 3.201 2.311 1.575 16.795 

Učinek: Število mladih, ki 

se vključijo pred 

6 meseci 

brezposelnosti 

6.480 1.682 1.453  1.217 222 287 4.861 

  - od tega ţensk 3.240 867 681 448 94 165 2.255 

Učinek: Število odraslih, 

ki se vključijo 

pred 12 meseci 

brezposelnosti 

4.320 1.951 2.385 2.920 604 1.104 8.964 

  - od tega ţensk 2.160 1.366 1.521 1.353 399 789 5.428 

Učinek Deleţ vključenih 

v preventivne 

ukrepe* 

60% 49,6% 48,9% 60,3% 22,9% 61,9% 49,6% 

Rezultat:  Število 

udeleţencev s 

pozitivnim 

rezultatom  ob 

izhodu** 

od tega ţensk 

10.800 5.834, 

4.090 

5.875, 

3.759 

4.852,  

2.164 

2.365, 

1.652 

1.831,  

1.456 

20.757, 

13.121 

Rezultat: Število 

udeleţencev, ki 

so po zaključku 

programa takoj 

zaposleni,  

od tega ţensk 

2.250 828,  

538 

613,  

348 

1.371, 

698 

689,  

424 

864, 

568 

4.365,  

2.576 

Rezultat: udeleţencev, ki 

so po 12 mesecih 

zaposleni, 

od tega ţensk*** 

4.500 1.503, 

981 

2.516, 

1.475 

2.337, 

1.323 

1.470, 

977 

1.200,  

867 

9.026,  

5.623 

Opombe: 

*deleţ  mladih pred pretekom 6 mesecev brezposelnosti in odraslih pred 12 meseci brezposelnosti 

**Pridobitev poklicne kvalifikacije, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraţevanja in usposabljanja, pridobitev zaposlitve. 
***Glede na to, da so vključitve potekale v letu 2009, informacija o deleţu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 

01.01.2011.  

 

V obdobju 2004-30.6.2009 je bilo v ukrep 2.1 Razvoj in krepitev aktivnih politik trga dela 

vključenih 27.881 brezposelnih oseb, od tega 16.795 ţensk, kar predstavlja 60,2% vseh 

vključenih oseb.  V letu 2009 ni bilo novih vključitev v aktivnosti ukrepa 2.1, izvajalo se je 

usposabljanje prej vključenih brezposelnih oseb. 
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V celotnem obdobju je bilo v ukrep vključenih 17,4% mladih in odstopa od načrtovanih 

ciljev. Gre za kazalnik, ki je najslabše  doseţen. Tej ciljni skupini se zato v OP RČV 2007 – 

2013 posveča posebna pozornost.   

 

Deleţ odraslih, ki so se v ukrep vključili v celotnem obdobju, je višji od načrtovanih 24% in 

predstavlja 32,1%, deleţ odraslih ţensk pa je 32,3%.  

 

Na niţji deleţ vključenih oseb v preventivne ukrepe v celotnem obdobju 2004 – 2009 je 

vplivalo nedoseganje kazalnika število vključenih mladih pred 6 meseci brezposelnosti. Skozi 

celotno obdobje je deleţ mladih upadalo, medtem ko je število odraslih, vključenih v 

aktivnosti pred 12 mesecem brezposelnosti vseskozi naraščalo. Kljub temu cilj, vključitev 

60% brezposelnih pred nastankom dolgotrajne brezposelnosti, ni bil doseţen.  
 

Deleţ udeleţencev, ki so uspešno končali program, pridobili zaposlitev ali uspešno končali 

program usposabljanja, je v celotnem obdobju 2004 - 2009 74,4%. Ta podatek kaţe na to, da 

je preseţena ciljna vrednost 60%. Deleţ ţensk, ki imajo pozitiven rezultat ob izhodu, je še 

višji in je 78,1%. Zaposlitev po zaključku programa (v 30 dneh po zaključku) je dobilo 15,6% 

vseh vključenih brezposelnih oseb, kar je več, kot je bila načrtovana vrednost, nekoliko niţja 

vrednost je samo v letu 2005, v letu 2006 predstavlja 19,9%, v letu 2007 19,1% v letu 2008 pa 

celo 38,4%. Razlog je v podaktivnosti Usposabljanje na delovnem mestu, saj brezposelnim 

osebam omogoči pridobivanje novih znanj, spretnosti, delovnih navad in izkušenj. 

V celotnem obdobju se je takoj (30 dni po zaključku aktivnosti) zaposlilo 15,6% vseh 

vključenih brezposelnih oseb.  

 

Deleţ tistih, ki so zaposleni 12 mesecev po zaključku programa, vztrajno narašča: 20,5% oseb 

v letu 2004, 32,1% oseb v letu 2005, 34,0% oseb v letu 2006, 40,9% leta 2007 ter 53,4% za 

vključene v aktivnosti iz leta 2008. Podobne podatke beleţimo tudi za vključene brezposelne 

ţenske: 19,9% oseb v letu 2004, 30,8% oseb v letu 2005, 41,3% v letu 2006, 42,3% v letu 

2007 ter 55,0% ţensk, ki so bile vključene v aktivnosti v letu 2008.. Posebej izstopajo zadnje 

tri leta, ki so nad pričakovanimi vrednostmi in odraţajo gospodarsko rast v tem obdobju. V 

obdobju 2004-2009 je deleţ tistih, ki so zaposleni 12 mesecev po zaključku programa, 32,4% 

oseb, ţensk pa 33,5%.  

 

- cilj 50% ţensk brezposelnih ţensk vključenih v izobraţevanje in usposabljanje 

 

Leto  2004 2005 2006 2007 2008 
1.1.- 30.6. 

2009 
Skupaj 

% ţensk vključenih v izobr. in 

usposabljanje  
66,97 60,31 46,63 64,34 70,06 0 59,65 

vsi 6.207 5.772 6.865 3.592 2.248 0 24.684 

ţenske 4.157 3.481 3.201 2.311 1.575 0 14.725 

 

Glede na skupne vrednosti ugotavljamo, da je bil cilj doseţen in preseţen v celotnem 

obdobju. Samo v letu 2006 je navedeni deleţ niţji. Podatki o vključenih predstavljajo 

vključene osebe v naslednje podaktivnosti: Usposabljanje na delovnem mestu, Formalno 

izobraţevanje, Nacionalne poklicne kvalifikacije in Programi institucionalnega usposabljanja.  
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4.1.2.2 Ukrep 2.2: Pospeševanje socialnega vključevanja  

 

Finančno izvajanje 
 

Tabela 8: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.2 do 

30.6.2009 

v 000 EUR 

 

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-
2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 
povračilo na 

plačilni organ
3
 

Število 

sofinanciranih 

instrumentov 
EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

2.2 8.722 100,0 8.902 102,1 8.772 100,6 8.772 100,6 8.727 100,1 6.303 96,4 10* 

Skupaj 

PN 2 96.899 100,0 116.007 119,7 102.045 105,3 102.045 105,3 102.012 105,3 70.079 96,4 83* 

SKUPAJ 

EPD 334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

Vir: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva 

Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 

Opomba ³ osnova za izračun deleţa je samo EU del 

* Število sofinanciranih instrumentov. 
** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

 

Za ukrep 2.2 je odgovorno MDDSZ, izvaja pa ga KU ZRSZ. Od začetka programskega 

obdobja do 30.6.2009 je bilo v okviru ukrepa 10 odobrenih projektov. V letu 2009 ni bilo 

novih projektov.   

 

Do konca junija 2009 je bilo razpisanih za 8,9 mio EUR, dodeljenih za 8,8 mio EUR sredstev 

ter podpisanih pogodb za 8,8 mio EUR.  

 

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 8,7 mio EUR (v letu 2004 je 

znašala 0,8 mio EUR, v letu 2005 0,7 mio EUR, v letu 2006 3,4 mio EUR, v letu 2007 2,0 

mio EUR, v 2008 pa 1,9 mio EUR ). Do 30.6.2009 je bilo na PO posredovanih ZZP v višini 

6,3 mio EUR (le EU del).  

 

V letu 2009 ni bilo novih vključitev v program. ZRSZ je spremljal izvajanje in izpolnjevanje 

pogodbenih obveznosti za  projekt Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih ţensk 2.   

 

Drţavne pomoči 

 

V letu 2009 se ni izvajala nobena aktivnost iz ukrepa 2.2. 

 

Dodeljene drţavne pomoči do 30.6.2009 

V letu 2009 ni bilo novih projektov. 

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

V letu 2009 ni bilo novih projektov. V letu 2008 je bil objavljen nov javni razpis Pomoč pri 

zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih ţensk 2. Subvencija za zaposlitev je bila v višini 

3.700,00 EUR in se je končnemu prejemniku izplačala ob zaposlitvi brezposelne osebe.  
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Projekt je namenjen dolgotrajno brezposelnim ţenskam, ki so ţe več kot dve leti prijavljene v 

evidenci brezposelnih oseb na zavodu, oz. so skupaj z vključitvijo v lokalno zaposlitvene 

programe – javna dela, brez redne zaposlitve ţe več kot dve leti. V letu 2009 je ZRSZ 

spremljal izvajanje in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.   

 

Obrazloţitev prerazporeditev sredstev v letu 2009 

 

V letu 2009 pri ukrepu 2.2 so se sredstva zmanjšala. 

 

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009 

 

V letu 2009 ni bilo izplačil. 

 

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009 

 

Od 01.01. do 30.06.2009 je MDDSZ posredovalo plačilnemu organu 3 zahtevke v višini 

641.420,65 EUR.  

 

Zaključevanje projektov 

 

MDDSZ je do konca aprila 2009 pripravilo obrazec Zaključno poročilo za projekt EPD in 

postopkovnik za zaključevanje projektov. Do 30.06.2009 so bili pripravljeni prvi osnutki 

zaključnih poročil za projekte.     

 

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009 

Končni upravičenec ZRSZ je do končnih prejemnikov vzpostavil sodne terjatve, in sicer pri 

projektih:  

- Pot do vključenosti 2004/05 

- Pot do vključenosti 2005/06 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 2.2 
 

Vrsta 

kazalnika 

Kazalnik Ciljna 

vrednost 

2004-06 

Izvajanje 

v 2004 

Izvajanje 

v 2005 

Izvajanje 

v 2006 

Izvajanje 

v 2007 

Izvajanje 

v 2008 

Izvajanje 

2004-30.6. 

2009 

Učinek: Število 

vključenih 

brezposelnih 

oseb 

1.600 398 611 567 238 161 1.975 

Učinek: - od tega 

ţensk  

800 222 409 377 129 161 1.298 

Učinek: Deleţ 

vključenih 

drugih 

ciljnih 

skupin, ki 

niso invalidi 

in osipniki 

50% 13,5% 47,8% 65,1% 40,8% 96,3% 49,0% 

Rezultat: Število 

udeleţencev 

s pozitivnim 

rezultatom* 

ob izhodu 

800 358 259 151 201 n.p.** 969 

Rezultat: Število 

izhodov v 

zaposlitev  

40% 16 (4,0%) 242 

(39,6%) 

337 

(59,4%) 

127 

(53,4%) 

73 

(45,3%) 

795 

(40,2%) 

Rezultat: Število 

udeleţencev, 

ki so po 12. 

mesecih 

zaposleni 

38,5% 31 (7,8%) 267 

(43,7%) 

198 

(34,9%) 

90 

(37,8%) 

n.p.** 586 

(29,7%) 

Opomba: 

* Pridobitev poklicne kvalifikacije, uspešen zaključek programa, nadaljevanje izobraţevanja ali usposabljanja, pridobitev zaposlitve. 

** Glede na to, da so vključitve potekale do 30.6.2009, informacija o deleţu zaposlenih po 12. mesecih še ni na voljo, podatki bodo znani po 
01.12.2010. Zadnji razpoloţljivi podatki so kumulativni podatki 2004-2007. 

 

Ukrep je namenjen usposabljanju in zaposlovanju ciljnih skupin, ki se teţje zaposlijo oz. 

usposobijo za samostojno opravljanje dela. Deleţ udeleţencev, ki se zaposlijo po zaključku 

programa, je niţji samo v letu 2004 in predstavlja udeleţence podaktivnosti PUM. Pri 

podaktivnosti PUM ni namen zaposlitev, temveč vrnitev v formalno šolanje oz. socialna 

integracija.  

 

V letu 2009 ni bilo novih vključitev  v ukrep 2.2, Od začetka izvajanja (leto 2004) do 

30.6.2009 pa skupaj 1.975 oseb, kar predstavlja 123,4% realizacijo postavljenega cilja - 

števila vključenih brezposelnih oseb v ukrep v celotnem obdobju. V celotnem obdobju je bilo 

v ukrep 2.2 vključenih 1.298 ţensk, oz. 65,7%. V letih 2005, 2006 in 2008 je bila v okviru 

ukrepa 2.2 Pospeševanje socialnega vključevanja, podaktivnost Pomoč pri zaposlovanju 

dolgotrajno brezposelnih ţensk v celoti namenjena ţenskam. Ob koncu programskega 

obdobja lahko zaključimo, da je ukrep pozitivno vplival na zagotavljanje enakih moţnosti 

med spoloma. V celotnem obdobju je deleţ vključenih ţensk bistveno višji od 50%.  

 

Deleţ vključenih, ki niso invalidi oz. osipniki, je ob koncu obdobja 49,0% in je blizu  

načrtovane vrednosti. Deleţ udeleţencev, ki uspešno zaključijo podaktivnost, se zaposlijo oz. 

nadaljuje izobraţevanje je v celotnem obdobju 53,4%. Vključitve v letu 2008 predstavljajo 

zaposlitev s subvencijo. Brezposelna oseba je vključena v aktivnost 1 leto. Podatki o 

uspešnosti – ohranitvi zaposlitve pri delodajalcu, ki je prejel subvencijo oz. zaposlitvi pri 

drugem delodajalcu, vključitvi v usposabljanje ali izobraţevanje, bodo za leto 2008 znani po 

01.12.2010.  
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S pomočjo subvencije se je v celotnem obdobju zaposlilo 834 brezposelnih oseb, od tega  233 

v letu 2005, 336 v letu 2006, 104 v letu 2007 ter 161 oseb v letu 2008. Podatki o zaposlitvah 

za celotno obdobje od 2004 do 2008 kaţejo, da se je 795 oseb zaposlilo v 30 dneh po 

zaključku programa. Cilj 40% zaposlitev po zaključku programa, je doseţen. Deleţ 

zaposlenih po 12 mesecih za obdobje od 2004 – 2007 je 32,3% in je niţji od ciljne vrednosti. 

Podatki za leto 2008 bodo znani konec leta 2010, ko se izteče 12 mesecev po zaključku 

programa za zadnjo vključeno osebo v projekt Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno 

brezposelnih ţensk. Konec leta 2010 bomo lahko poročali o doseganju cilja za celotno 

obdobje.  

 

4.1.2.3  Ukrep 2.3: Vseţivljenjsko učenje  

 

Finančno izvajanje 

 

Tabela 9: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.3 do 

30.6.2009 

v 000 EUR 

 

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni organ3 

Število 

sofinanciranih 

instrumentov 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

2.3 
38.043 100,0 46.444 122,1 39.955 105,0 39.955*** 105,0 40.213 105,7 28.337 99,3 47* 

Skupaj 

PN 2 
96.899 100,0 116.007 119,7 102.045 105,3 102.045 105,3 102.012 105,3 70.079 96,4 83* 

SKUPAJ 

EPD 
334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva 

Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 
Opomba ³ osnova za izračun deleţa je samo EU del 

* Število sofinanciranih instrumentov. 

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 
*** Podatki o podpisanih pogodbah zagotavljajo kontinuiteto poročanja s predhodnimi poročili. Znesek izplačil iz drţavnega proračuna je 

višji od zneska podpisanih pogodb, saj niso upoštevane vse korekcije izplačil iz proračuna, zato je znesek izplačanih sredstev iz drţavnega 

proračuna zgolj informativne narave, ki zagotavlja revizijsko sled. 
 

 

Za ukrep 2.3 sta odgovorna MŠŠ in MVZT kot NPP, ki ga kot KU tudi izvajata. Od začetka 

programskega obdobja do konca je bilo odobrenih skupaj 47 instrumentov (projektov EPD ali 

javnih razpisov), od tega 43 MŠŠ in 4 MVZT, dodeljenih sredstev je bilo za 40,0 mio EUR, 

podpisanih pogodb tudi za 40,0 mio EUR, kar pomeni 105% od 38 mio EUR skupno 

razpoloţljivih sredstev za obdobje 2004-2006 v okviru ukrepa 2.3. 

 

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 40,2 mio EUR (v letu 2004 je 

znašala 1,6 mio EUR, v letu 2005 4 mio EUR, v letu 2006 11,4 mio EUR, v letu 2007 pa 8 

mio EUR ). Do 30.6.2009 je bilo na PO posredovanih ZZP v višini 28,3 mio EUR (le EU del). 

 

Vseţivljenjsko učenje predstavlja koncept oziroma celoto vseh bistvenih aktivnosti, ki 

omogočajo razvoj človeških virov kot enega izmed strateških ciljev Slovenije na področju 

izobraţevanja v povezavi s PN gospodarskega in socialnega razvoja ter razvoja zaposlovanja 

na nacionalni in lokalni ravni. Aktivnosti so usmerjene v vzpostavljanje potrebnih sistemov in 
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struktur, namenjenih izboljšanju izvajanja programov izobraţevanja in usposabljanja, razvoju 

informacijsko podprtih oblik in metod učenja; prispevale bodo k laţjemu prehajanju med 

izobraţevanjem in delom ter se osredotočale na potrjevanje neformalno in formalno 

pridobljenega znanja ter na izboljšanje fleksibilnosti in odzivnosti sistemov izobraţevanja in 

usposabljanja na spremembe zahtev na trgu dela in zahtev posameznikov.  

 

Na podlagi instrumentov javnega razpisa, LDN in programa se izvajajo naslednje aktivnosti: 

izobraţevanje izobraţevalcev, posodabljanje in razvijanje programov izobraţevanja in 

usposabljanja v poklicnem in terciarnem izobraţevanju, razvijanje in širjenje mreţe z IKT 

podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje, širjenje 

sistema zagotavljanja kakovosti, zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja pri odraslih in 

izobraţevanje ter usposabljanje osipnikov.  

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

MŠŠ: V letu 2009 je PS ESS potrdil dva nova projekta MŠŠ: Perspektive evalvacije in 

razvoja sistema vzgoje in izobraţevanja - LDN 4 (137. seja) in Evalvacija – LDN 5 (138. 

seja) Oba projekta sta bila zaključena do 30.6.2009. 

 

Obrazloţitev prerazporeditev sredstev v letu 2009 

Na ukrepu 2.3 v letu 2009 so se sredstva zmanjšala. 

 

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009 

MŠŠ 

V letu 2009 je MŠŠ iz proračuna za dva EPD projekta, ki sta bila v celoti izvedena v letu 

2009, izplačalo 693.603,56 EUR 

 

MVZT:  

V letu 2009 je MVZT iz proračuna za projekt (RO -SIO)  EPD, ki je bil izveden v letih 2008 

in 2009, izplačalo 314.545,49 EUR. 

 

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009 

MŠŠ 

V letu 2009 je MŠŠ posredovalo na plačilni organ ZZP v vrednosti 1.962.721,23 EUR. 

 

MVZT: 
V letu 2009 je MVZT posredovalo na plačilni organ ZZP v vrednosti  314.545,49 EUR, od 

tega znaša deleţ sredstev EU 235.909,12 EUR.  

 

Zaključevanje projektov 

MŠŠ 

Vsi projekti so v postopku zaključevanja skladno z navodili OU. Načrtujemo oddajo vseh 

zaključnih poročil in kontrolnih listov organu upravljanja do 15.12.2009. 
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MŠŠ je v letu 2008 izvajalo 4 EPD projekte. Poleg zaključnih aktivnosti projekta 

»Izobraţevanje izobraţevalcev v RO – LDN 2« je MŠŠ sofinanciralo razširitve projekta »JR 

Izobraţevanje izobraţevalcev RO-4«, kjer je bilo sofinanciranih 51 prijaviteljev, projekt 

»Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraţevanja – LDN CPI« 

v vrednosti 811.000 EUR ter projekt »Evalvacije - LDN 3« treh končnih prejemnikov: Zavod 

RS za šolstvo, Pedagoški inštitut in Šola za ravnatelje, v vrednosti 3.600.000 EUR. 

 

MVZT je v programskem obdobju 2004-2006 izvajalo aktivnost »Posodabljanje in razvijanje 

študijskih programov visokega šolstva« s ciljem uresničevanja Lizbonske strategije in 

bolonjskega procesa, gre predvsem za zagotavljanja kakovosti visokošolskega izobraţevanja, 

povečanje transparentnosti in vzpostavitve kreditnega sistema ter za povečanje privlačnosti 

evropskega visokošolskega prostora. 

 

Preko treh javnih razpisov, na katere se je prijavilo 121 prijaviteljev, je bilo izbranih in 

podpisanih 43 pogodb. Vsi projekti so bili uspešno zaključeni in sicer se je zaključilo 20 

pogodb v letu 2007, 7 pogodb v letu 2006 in 16 pogodb v letu 2005. 

 

Doseţeni so načrtovani rezultati projektov, kot so: izdelani so enotni kriteriji za strukturo in 

trajanje študijskih programov v skladu z bolonjskim procesom ob upoštevanju metodologije 

kreditnega vrednotenja ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), modularne sestave 

programov, izbirnosti v programih, moţnosti prehodov med programi ter koncept 

vseţivljenjskega učenja. Iz skupine zadnjih 20 projektov oz. pogodb tretjega razpisa velja 

izpostaviti predvsem naslednje doseţene rezultate: izdelana so bila »Merila in postopki za 

priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj ter priporočila za uveljavljanje  

tutorskega sistema«,  izdelana so bila še izhodišča za  prilagojeno izvedbo izrednega študija, 

oblikovana metodologija za vrednotenje dejanske obremenitve študentov.  

 

Na Univerzi v Mariboru je bila izdelana informacijska podpora izbirnosti in ECTS v novih 

bolonjskih programih. Poleg strokovnih podlag so bili oblikovani tudi ţe novi bolonjski 

študijski programi I. in II. stopnje, kot so: »informatika v upravljanju in poslovanju«, 

»merjenje na področju kemije in biokemije« »podjetništvo in management v turizmu« ter dva 

skupna študijska programa, kot sta: »srednjeevropski  mednarodni magisterij kognitivne 

znanosti« in »pravo in informatika«. 

 

Vsi trije objavljeni razpisi MVZT so bili med seboj tesno povezani, zato sprotno vrednotenje 

izvedbe celovitih evalvacij ni bilo relevantno. Za vsak razpis se je z vidika predhodnega 

vrednotenja posebej preverjalo, ali ima prijavitelj oz. kasneje prejemnik jasno vizijo o razvoju 

slovenskega visokega šolstva, njegovi vlogi pri gospodarskem razvoju, ali je idejna zasnova 

skladna z Bolonjskim procesom, Lizbonsko strategijo in Memorandumom o vseţivljenjskem 

učenju. Izvajalo se je tudi spremljanje z naslednjimi elementi: spremljanje, nadzor in kontrole. 

Sprotno se je preverjalo tudi, kako je potekalo informiranje in obveščanje javnosti o izvajanju 

aktivnosti. 

 

Zaključne ugotovitve na osnovi vrednotenj, zlasti razvita metodološka orodja ter pozitivne 

izkušnje evalvacij o doseţenih ciljih, bodo upoštevane v obdobju nove finančne perspektive 

2007-2013. 

 

MVZT: Pregled glavnih doseţkov izvajanja podaktivnosti 2.3.2.1 Posodabljanje in razvijanje 

programov po posameznih projektih pokaţe, da je bila v programskem obdobju 2004-2006 

uspešno zaključena razvojna faza izdelave enotnih kriterijev za strukturo in trajanje 



Polletno poročilo 2009 

 70 

bolonjskih študijskih programov. Zaključene so bile pripravljalne aktivnosti, kot npr. izdelane 

analize izhodišč za prilagojeno izvajanje novih študijskih programov, razvojno delo pri 

oblikovanju skupnih izbirnih predmetov, razvoj modulov za fleksibilne povezave, uskladitve 

seznamov generičnih in predmetno specifičnih kompetenc, pripravljena merila in izhodišča za 

kreditno vrednotenje itd. Uspešnost izvajanja pa je mogoče izmeriti tudi preko števila novih in 

prenovljenih študijskih programov I. II. in III. stopnje.  Podatki kaţejo, da je bilo skupaj 

razpisanih 166 bolonjskih programov v študijskem letu 2007/ 2008. 

 

Po oceni MVZT doseţeni rezultati projektov pomenijo dobro vsebinsko in strokovno podporo 

za izvajanje implementacije bolonjskega procesa  s poudarkom na zagotavljanju kakovosti v 

obdobju 2007-2013. 

 

MVZT je v sklopu ukrepa 2.3. Vseţivljenjsko učenje, v okviru podaktivnosti 2.3.1.2. 

Izobraţevanje izobraţevalcev v RO – LDN3 Arnes, v letu 2008 pričel z izvajanjem projekta 

Izobraţevanje izobraţevalcev v RO – LDN3. Projekt se je izvajal pod delovnim naslovom 

Slovenski izobraţevalno omreţje – SIO. SIO podpira razvoj informacijske druţbe na ravni 

vzgojnoizobraţevalnega sistema. Uporaba sodobnih informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij in storitev v šolskem okolju prinaša prednosti tako za učence kot tudi za učitelje, s 

tem pa dvig ravni usposobljenosti za informacijsko druţbo. Cilj projekta je razvoj in izvedba 

e-storitev in podpore izobraţevalcev na internetu za uporabo IKT pri poučevanju in učenju, 

administraciji in drugje ter izobraţevanje in usposabljanje ter zagotovitev podpore 

sodelavcem projekta in učiteljem ter promocija in spremljanje projekta. Dodana vrednost 

projekta je vzpostavitev centralnega slovenskega portala, ki bo zdruţeval informacije z vseh 

nivojev izobraţevalnega procesa. Poleg te dodane vrednosti bo povečana tudi strokovna 

usposobljenost učiteljev in drugih strokovnih delavcev, predvsem z uporabo novih e-storitev 

in podpore učinkovitejše izvajajo svoje dejavnosti, ter vzpostavljanje partnerskega 

sodelovanja med javnim zavodom in šolami. Ţelimo ustvariti skupnosti uporabnikov, ki bodo 

s pomočjo SIO sodelovali, pridobivali nova znanja, razvijali in uporabljali nove didaktične 

pristope v izobraţevalnem procesu, zagotoviti storitve gostovanja izobraţevalnih spletnih 

strani šol, zagotoviti okolje za podporo uporabi spletnih učilnic, zagotoviti dostop do 

kvalitetnih izobraţevalnih gradiv (vsebin), informacij in dejavnosti za vse uporabnike ter za 

širšo javnost v slovenskem, italijanskem in madţarskem jeziku, vzpostaviti centralno mesto 

za pomembne podatke iz področja izobraţevanja za vse ciljne skupine, sodelovati z 

mednarodnimi institucijami, pobudami, zdruţenji iz tega področja, skrbeti za stalni razvoj ter 

izboljšanje ponudbe in delovanja SIO, izvajati izobraţevalnih aktivnosti s področja uporabe 

IKT v izobraţevanju (vsaj ena večja konferenca - SIRIKT, spremljajoče delavnice in druge 

oblike izobraţevanja izobraţevalcev)  in izvajati promocijske aktivnosti za uporabo IKT in 

SIO, motivacijske delavnice, izbrana usposabljanja, ipd. Projekt pomeni bistven premik pri 

uporabi IKT opreme na šolah, pri nivoju aktivne vloge učiteljev in učencev pri izgradnji 

šolskega e-prostora, povečanje uporabe e-storitev in e-gradiv ter razvoj izobraţevalnega 

sistema temelječega na temeljih informacijske druţbe. Rezultati projekta so: 

- izdelava koncepta Slovenskega izobraţevalnega omreţja, 

- izvedba konference SIRIKT 2008, 

  - recenzije in avtorstva strokovnih prispevkov, 

- izvajanje promocije po osnovnih in srednjih šolah za uporabo e-gradiv, 

- polnjenje baze COBISS s strani knjiţnic, 

- izvedba izobraţevanj izobraţevalcev za učitelje, 

- izdelava programske opreme Slovenskega izobraţevalnega omreţja 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 2.3 Vseţivljenjsko učenje 
Vrsta 

kazalnika 

Kazalnik Izhodiščna/ 

ciljna 

vrednost 

2004-06 

Končna/  

ciljna 

vrednost 

2004-06 

Izvajanje 

do konca 

leta 2006 

Izvajanje 

do konca 

leta 2007 

Izvajanje 

do konca 

leta 2008 

Izvajanje 

2004-30.6. 

2009 

Učinek Število zaposlenih 

odraslih in oseb z 

nedokončanim 

šolanjem na 

področju 

usposabljanja (od 

tega v IKT) 

Podatek ni 

na voljo 

7.200 

Ob 

koncu 

programa 

MŠŠ 

81.448 

(od tega 

12.330 v 

IKT) 

 

 MŠŠ 

96.896 

(od tega 

17.669 v 

IKT) 

MŠŠ  

118.384 

(od tega  

22.159 

v IKT) 

 

MŠŠ  

118.497 

(od tega  

22.159 

v IKT 

Učinek 

 

Število 

posodobljenih, 

sprejetih in na novo 

razvitih programov 

izobraţevanja in 

usposabljanja  

Podatek ni 

na voljo 

350  

Ob 

koncu 

programa 

321 452 539 

 

539 

 

Učinek Deleţ sredstev 

namenjenih 

strukturam in 

sistemom 

Podatek ni 

na voljo 

70% 48% 50% 66% 67,7% 

Rezultat  Število udeleţb 

izobraţevalcev v 

usposabljanju za 

izboljšanje 

strokovnih 

sposobnosti in 

veščin* 

 0 

(2003) 

 80.000 

  

 64.680 

 

 69.490  86.488 

 

86.601 

 

Rezultat Število 

lokalnih/regionalnih 

svetovalnih centrov 

in centrov za 

vseţivljenjsko 

učenje 

9 16 40 40 24 24 

Vpliv Stopnja 

vključenosti 

prebivalstva v 

vseţivljenjsko 

učenje – VŢU ** 

5,1% 

(2002) 

12,5% 

Ob 

koncu 

programa 

15,3% 

(2005) 

15% 

(2006) 

14,8% 

(2007) 

13,9% 

(2008) 

Vir: Tabela iz Programskega dopolnila, podatki MŠŠ, kazalniki niso relevantni za instrumente, ki jih izvaja MVZT (bolonjska prenova 

študijskih programov), ker se kazalniki ob razdelitvi pristojnosti ministrstev niso na novo določili. 
Opombe: 

* Število udeleţb izobraţevalcev v usposabljanju za izboljšanje strokovnih sposobnosti in veščin, preje Stopnja zajetja ciljnega prebivalstva 

pomeni, kolikšen deleţ (relativna vrednost) vseh naštetih skupin: učiteljev, izvajalcev tečajev, svetovalcev, multiplikatorjev in upravnega 
osebja je bil vključen v usposabljanje za izboljšanje strokovnih sposobnosti in veščin in predvideva, da se je ta deleţ od leta 2003 s 14,6% 

povečal za 70% na 24,8%. Kazalnik je bil leta 2003 v obstoječi obliki postavljen pod predpostavko, da obstaja sistem spremljanja vseh 

kategorij ciljnega prebivalstva na ravni Slovenije. Kljub prizadevanjem MŠŠ, ki je zadolţen za spremljanje tega kazalnika, ne more pridobiti 
absolutnih izhodiščnih vrednosti za vse naštete skupine (učitelji, izvajalci tečajev, svetovalci, multiplikatorji in upravno osebje) za celotno 

Slovenijo, zato je kazalnik opredeljen zgolj v absolutni vrednosti 80.000 izvedb udeleţb ciljnega prebivalstva (64.680 do konca leta 2006 in 

69.490 do konca leta 2007 in 86.601 konec leta 2008) od predvidene ciljne vrednosti 80.000, ki je bila potrjena kot sprememba PD na 6. 
redni seji NO EPD 13.6.2007 v Novi Gorici. 

** Vir: Eurostat, SURS (SURS pojasnjuje spremembo metodologije merjenja v 2003 in sicer zaradi povečanega obsega kategorij 

vključenosti. Nadaljnja sprememba metodologije v oktobru 2006 podaja podatke, ki temeljijo na letnem povprečju četrtletnih podatkov). 
Opis kazalnika: predstavlja odstotek odrasle populacije 25-64 let, ki izjavijo, da so bili v zadnjih štirih tednih vključeni v izobraţevanje ali 

usposabljanje. Popravek za leto 2005 in 2006 izhaja iz spremembe metodologije. 
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Kazalniki učinka: 

Število zaposlenih odraslih in oseb z nedokončanim šolanjem na področju usposabljanja (od 

tega v IKT) – ciljna vrednost 7.200 – doseţeno 22.159 do 30.6.2009 in je bilo preseţeno za 

več kot 3-krat. 

Število posodobljenih, sprejetih in na novo razvitih programov izobraţevanja in usposabljanja 

– ciljna vrednost 350 – je bil s 539 novo razvitimi oz. prenovljenimi programi krepko 

preseţen.  

V letu 2009 je bila skoraj doseţena tudi ciljna vrednost kazalnika deleţ sredstev namenjenih 

strukturam in sistemom«, saj se v letu 2008 in 2009 niso več izvajale aktivnosti, vezane na 

usposabljanje posameznikov izven sistema izobraţevanja in usposabljanja (aktivnosti 2.3.3. in 

2.3.5). Poleg tega so bila dodatno dodeljena sredstva v celoti namenjena aktivnosti, ki 

nadgrajujejo strukture in sisteme.  
 

Kazalnika rezultata: 

Število udeleţb izobraţevalcev v usposabljanju za izboljšanje strokovnih sposobnosti in 

veščin – izhodiščno stanje 0 in ciljna vrednost 80.000 – je bilo do 30.6.2009 preseţeno z 

86.601 udeleţbami. 

 

Število lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za vseţivljenjsko učenje do 

30.6.2009 ostaja nespremenjeno kot v letu 2008 in sicer 24. Glede na ciljno vrednost 12 je 

bila vrednost preseţena 2 - krat. 

 

Kazalnik vpliva: 

Stopnja vključenosti prebivalstva v vseţivljenjsko učenje – VŢU – ciljna vrednost 12,5% - 

doseţena vrednost 13,9% (2008), kar je zadnji razpoloţljiv podatek. Ciljna vrednost kazalnika 

povečanje stopnje vključenosti prebivalstva pri aktivnostih vseţivljenjskega učenja (v 

odstotnih točkah) je bila preseţena za 1,4 odstotne točke.   

 

MŠŠ:  
Kazalniki izkazujejo preseţke vrednosti na vseh področjih, kar potrjuje ţe omenjeno pravilno 

usmerjenost ukrepa. Glede na kazalnike se kaţejo pozitivni premiki pri uresničevanju 

koncepta vseţivljenjskega učenja. Predvideni kazalniki so v celoti preseţeni. Število 

posodobljenih, sprejetih in na novo razvitih programov izobraţevanja in usposabljanja je 

močno preseglo načrtovano vrednost, saj so izvajalci posodobili, sprejeli ali razvili več krajših 

programov. Kazalnik sistema »število lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za 

vseţivljenjsko učenje, prav tako presega načrtovano vrednost kot posledica dejstva, da je 

koncept vseţivljenjskega učenja dobil potrditev tudi na terenu. Ocenjujemo, da se je 

zavedanje tako struktur kot tudi predvsem posameznikov, bistveno spremenilo in prilagodilo 

zahtevam in potrebam po izobraţevanju in usposabljanju od »zibelke do groba«, torej 

vseţivljenjskemu učenju, kar nedvoumno prispeva tudi k porastu kazalnikov, ki opredeljujejo 

število ali stopnjo vključenosti posameznika v različne programe formalnega izobraţevanja 

ali usposabljanja za pridobitev novih kompetenc.  
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Hkrati so bila leta 2006 ministrstvu odobrena dodatna sredstva, ki so bila porabljena tudi za 

izobraţevanje posameznikov na ţe omenjenih krajših seminarjih. Tako je prišlo do znatnega 

kvantitativnega povečanja števila zaposlenih odraslih in oseb z nedokončanim šolanjem na 

področju usposabljanja. Usposobljenih pa je bilo tudi precejšnje število zaposlenih 

posameznikov iz sistema izobraţevanja in usposabljanja, ki so svoje znanje nadgradili na 

krajših seminarjih in drugih usposabljanjih. Slednje se še prav posebno odraţa na porastu 

usposabljanja na področju IKT, kjer je bilo v okviru projekta zaznati izredno zanimanje za 

dodatna znanja in veščine. MŠŠ se je odzvalo na potrebe in zahteve trga, kar ima za posledico 

pozitivno odstopanje pri omenjenem kazalniku. V letu 2007 je OU odobril MŠŠ dodatnih 6,4 

mio EUR sredstev. Od tega je PS ESS v letu 2007 potrdil povečanje projekta Izobraţevanje 

izobraţevalcev v RO-4 v vrednosti 2 mio EUR, ostala sredstva pa v začetku leta 2008 za 

projekt »Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja« ter 

projekt »Evalvacije«.  

 

Napredek pri izvajanju ukrepa na posameznih kazalnikih je očiten in vsekakor tudi posledica 

pravilnega izvajanja posameznih instrumentov. Izbor aktivnosti oziroma njihovo prilagoditev 

glede na statistične podatke kazalnikov je potrebno nenehno spremljati in morebiti prilagajati, 

saj je od tega odvisen tudi uspeh finančne absorpcije razpoloţljivih sredstev. Ravno slednje je 

lahko pomemben pokazatelj sistemske ustreznosti izvajanja obstoječe finančne perspektive, 

tako z vidika procesov, administracije in vsebine.  

 

Pri izvajanju projektov je potrebno poudariti porast oziroma uspešno uresničevanje 

kvantitativno zastavljenih ciljev, kar se kaţe v njihovi veliki absolutni vrednosti. Predvsem 

velja omeniti doseţeno vrednost kazalnika »Število zaposlenih odraslih in oseb z 

nedokončanim šolanjem na področju usposabljanja s poudarkom na uporabi IKT«, kar 

potrjuje pravilno zastavljeno aktivnost ob dosedanjem velikem primanjkljaju tovrstnih znanj 

in veščin. Preseţek kvantitativno določenega kazalnika, v primerjavi z zastavljeno ciljno 

vrednostjo, je posledica prilagoditve aktivnosti potrebam in zahtevam ciljne populacije. 

Predvidena vrednost realizacije kazalnika je bila ocenjena na 7.200 udeleţb, predvsem oseb z 

nedokončanim šolanjem, torej posameznikov, ki s sredstvi strukturnih skladov dobijo 

moţnost pridobitve formalne izobrazbe. Ker šolanje posameznikov te kategorije traja lahko 

tudi leto ali dve, so sredstva na posameznika proporcionalno višja in udeleţba številčno 

manjša, kot pri drugih izobraţevalnih programih, ki so krajši in lahko trajajo tudi samo npr. 8 

ali 16 ur (kot so to primeri usposabljanj za pridobivanje novih kompetenc za druţbo znanja, ki 

jih izvaja Zavod za šolstvo RS s skupinami učiteljev po šolah). Tovrstna krajša usposabljanja 

so tudi primerno cenejša in vključujejo večje število ciljnih oseb, kot izobraţevanja za 

pridobitev formalne stopnje izobrazbe. V celotnem programskem obdobju je MŠŠ prilagajalo 

črpanje sredstev potrebam, ki so jih strokovne sluţbe ministrstva zaznale na terenu, torej 

organizaciji in izvedbi večjega števila krajših seminarjev oziroma drugih oblik usposabljanja 

v funkciji pridobivanja dodatnih znanj in veščin.  

 

MVZT: Pregled glavnih doseţkov izvajanja podaktivnosti 2.3.2.1 Posodabljanje in razvijanje 

programov po posameznih projektih pokaţe, da je bila v programskem obdobju 2004-2006 

uspešno zaključena razvojna faza izdelave enotnih kriterijev za strukturo in trajanje 

bolonjskih študijskih programov. Zaključene so bile pripravljalne aktivnosti, kot npr. izdelane 

analize izhodišč za prilagojeno izvajanje novih študijskih programov, razvojno delo pri 

oblikovanju skupnih izbirnih predmetov, razvoj modulov za fleksibilne povezave, uskladitve 

seznamov generičnih in predmetno specifičnih kompetenc, pripravljena merila in izhodišča za 

kreditno vrednotenje itd. Uspešnost izvajanja pa je mogoče izmeriti tudi preko števila novih in 
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prenovljenih študijskih programov I. II. in III. stopnje.  Podatki kaţejo, da je bilo skupaj 

razpisanih 166 bolonjskih programov v študijskem letu 2007/ 2008. 

 

Po oceni MVZT doseţeni rezultati projektov pomenijo dobro vsebinsko in strokovno podporo 

za izvajanje implementacije bolonjskega procesa  s poudarkom na zagotavljanju kakovosti v 

obdobju 2007-2013. 

 

MVZT je v sklopu ukrepa 2.3. Vseţivljenjsko učenje, v okviru podaktivnosti 2.3.1.2. 

Izobraţevanje izobraţevalcev v RO – LDN3 Arnes, v letu 2008 pričel z izvajanjem projekta 

Izobraţevanje izobraţevalcev v RO – LDN3. Projekt se je izvajal pod delovnim naslovom 

Slovenski izobraţevalno omreţje – SIO. SIO podpira razvoj informacijske druţbe na ravni 

vzgojnoizobraţevalnega sistema. Uporaba sodobnih informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij in storitev v šolskem okolju prinaša prednosti tako za učence kot tudi za učitelje, s 

tem pa dvig ravni usposobljenosti za informacijsko druţbo. Cilj projekta je razvoj in izvedba 

e-storitev in podpore izobraţevalcev na internetu za uporabo IKT pri poučevanju in učenju, 

administraciji in drugje ter izobraţevanje in usposabljanje ter zagotovitev podpore 

sodelavcem projekta in učiteljem ter promocija in spremljanje projekta. Dodana vrednost 

projekta je vzpostavitev centralnega slovenskega portala, ki bo zdruţeval informacije z vseh 

nivojev izobraţevalnega procesa. Poleg te dodane vrednosti bo povečana tudi strokovna 

usposobljenost učiteljev in drugih strokovnih delavcev, predvsem z uporabo novih e-storitev 

in podpore učinkovitejše izvajajo svoje dejavnosti, ter vzpostavljanje partnerskega 

sodelovanja med javnim zavodom in šolami. Ţelimo ustvariti skupnosti uporabnikov, ki bodo 

s pomočjo SIO sodelovali, pridobivali nova znanja, razvijali in uporabljali nove didaktične 

pristope v izobraţevalnem procesu, zagotoviti storitve gostovanja izobraţevalnih spletnih 

strani šol, zagotoviti okolje za podporo uporabi spletnih učilnic, zagotoviti dostop do 

kvalitetnih izobraţevalnih gradiv (vsebin), informacij in dejavnosti za vse uporabnike ter za 

širšo javnost v slovenskem, italijanskem in madţarskem jeziku, vzpostaviti centralno mesto 

za pomembne podatke iz področja izobraţevanja za vse ciljne skupine, sodelovati z 

mednarodnimi institucijami, pobudami, zdruţenji iz tega področja, skrbeti za stalni razvoj ter 

izboljšanje ponudbe in delovanja SIO, izvajati izobraţevalnih aktivnosti s področja uporabe 

IKT v izobraţevanju (vsaj ena večja konferenca - SIRIKT, spremljajoče delavnice in druge 

oblike izobraţevanja izobraţevalcev)  in izvajati promocijske aktivnosti za uporabo IKT in 

SIO, motivacijske delavnice, izbrana usposabljanja, ipd. Projekt pomeni bistven premik pri 

uporabi IKT opreme na šolah, pri nivoju aktivne vloge učiteljev in učencev pri izgradnji 

šolskega e-prostora, povečanje uporabe e-storitev in e-gradiv ter razvoj izobraţevalnega 

sistema temelječega na temeljih informacijske druţbe. Rezultati projekta so: 

- izdelava koncepta Slovenskega izobraţevalnega omreţja, 

- izvedba konference SirIKT2008, 

  - recenzije in avtorstva strokovnih prispevkov, 

- izvajanje promocije po osnovnih in srednjih šolah za uporabo e-gradiv, 

- polnjenje baze COBISS s strani knjiţnic, 

- izvedba izobraţevanj izobraţevalcev za učitelje, 

- izdelava programske opreme Slovenskega izobraţevalnega omreţja 
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4.1.2.4 Ukrep 2.4: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti  

 

Finančno izvajanje 

 

Tabela 10: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 2.4 

do 30.6.2009 

v 000 EUR 

  

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni organ3 

Število 

sofinanciranih 

instrumentov 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

2.4 
24.917 100,0 26.904 108,0 26.346 105,7 26.346 105,7 26.287 105,5 16.749 89,6 13* 

Skupaj 

PN 2 
96.899 100,0 116.007 119,7 102.045 105,3 102.045 105,3 102.012 105,3 70.079 96,4 83* 

SKUPAJ 

EPD 
334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva 
Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 

Opomba ³ osnova za izračun deleţa je samo EU del 
* Število sofinanciranih instrumentov. 

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

 

Za ukrep 2.4 je odgovorno MDDSZ kot NPP, izvaja pa ga KU ZRSZ. V programskem 

obdobju 2004-2006 je bilo skupaj potrjenih 13 instrumentov, v letu 2009 se je izvajal 1 

projekt Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva za leto 2009. Do 30.6.2009 se je 

samozaposlilo 499 brezposelnih oseb, od tega 181 ţensk.  

 

Do konca junija 2009 je bilo razpisanih 26,9 mio EUR sredstev ali 108,0% in dodeljenih za 

26,3 mio EUR ali 105,7% glede na razpoloţljiva sredstva, podpisanih pogodb je bilo v višini 

26,3 mio EUR ali 105,7%.  

 

Realizacija izplačil iz proračuna za celotno obdobje je znašala 26,3 mio EUR (v letu 2004 je 

znašala 4 mio EUR, v 2005 3,7 mio EUR, v 2006 7,4 mio EUR, v letu 2007  4,5 mio EUR ter 

4,5 mio EUR za leto 2008) ali 105,5% glede na razpoloţljiva sredstva. Do 30.6.2009 je bilo 

na PO posredovanih ZZP v višini 16,7 mio EUR ali 89,6% (le EU del). 

 

Ukrep je namenjen usposabljanju in izobraţevanju zaposlenih s ciljem dviga izobrazbene in 

kvalifikacijske ravni zaposlenih, spodbujanju novega zaposlovanja starejših, kjer so 

dejavnosti usmerjene v ustvarjanje novih delovnih mest za posebej ranljive skupine starejših 

brezposelnih oseb z njihovo ponovno delovno integracijo, kar preprečuje socialno 

izključenost ter spodbujanju podjetništva.  

 

Ciljne skupine, katerim so namenjeni posamezni projekti v okviru ukrepa, so zlasti zaposleni 

v sektorjih v preoblikovanju in v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti, brezposelne 

osebe/delavci, ki so v postopku izgubljanja zaposlitve, brezposelne osebe, ki ţelijo ustanoviti 

podjetje in se samozaposliti ter teţje zaposljive osebe, starejše od 50 let.  
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Dodeljene drţavne pomoči do 30.6.2009 

 

V letu 2009 ni bilo novih projektov, ki bi se izvajali po pravilih drţavnih pomoči.  

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

V letu 2009 so bila za projekt Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva za leto 2009 

predvidena sredstva v višini 2.250.000,00 EUR. Za projekt Sofinanciranje stroškov 

spodbujanja podjetništva za leto 2009 je bilo izplačanih 2.245.500,00 EUR. Subvencija v 

obliki enkratne pomoči za samozaposlitev je namenjena sofinanciranju plače, prispevkov in 

davkov iz plač osebam, ki se samozaposlijo na začetku poslovanja. Brezposelne osebe in 

delavci v postopku izgubljanja zaposlitve, ki se samozaposlijo, so v skladu s pogodbo dolţni 

samozaposlitev ohraniti najmanj dve leti. 

 

Obrazloţitev prerazporeditev sredstev v letu 2009 

 

V letu 2009 pri ukrepu 2.4 so se sredstva povečala. 

 

Izplačila iz proračuna RS v letu 2009 

 

S sprejetim rebalansom I. (Ur.l. RS, št. 26/09, z dne 06.04.2009) je MDDSZ zagotovil 

sredstva v višini 2.250.000,00 EUR za izvajanje projekta Sofinanciranje stroškov spodbujanja 

podjetništva 2009. V okviru ukrepa 2.4 je bilo izplačanih 2.245.500,00 EUR.  

 

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009 

 

Od 01.01. do 30.06.2009 je MDDSZ pripravil in posredoval plačilnemu organu 5 zahtevkov 

za povračilo v skupni višini 2.761.624,41 EUR, prav tako pa tudi 4 dokumente Informacija o 

vračilu v skupni višini 4.137,09 EUR. 

 

Zaključevanje projektov 

 

MDDSZ je do konca aprila 2009 pripravilo obrazec Zaključno poročilo za projekt EPD in 

postopkovnik za zaključevanje projektov. Do 30.06.2009 so bili pripravljeni prvi osnutki 

zaključnih poročil za projekte iz ukrepa 2.4.     

 

Morebitni stečajni in drugi postopki v letu 2009 

 

Končni upravičenec ZRSZ je do končnih prejemnikov vzpostavil sodne terjatve, in sicer pri 

projektih:  

- Lokalno zaposlitveni programi 2004  

- Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju podjetij 2004 

- Usposabljanje in pomoč pri ustanavljanju podjetij 2005 – 2007  
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Napredek pri izvajanju ukrepa 2.4 

 
Vrsta 

kazalnika 

Kazalnik 

 

Ciljna 

vrednost 

2004-06 

Izvajanje 

v 2004 

Izvajanje v 

2005 

Izvajanj

e v 2006 

Izvajanje 

v 2007 

Izvajanj

e v 2008 

Izvajanj

e od 1.1. 

-30.6. 

2009 

Izvajanje v 

2004-30.6. 

2009 

Učinek Število 

vključenih 

7.000 5.558  10.438 18.666 32.871 6.292 499 74.324 

  - od tega 

ţensk 

3.500 2.390  4.130 7.521 12.969 2.397 181 29.588 

Učinek Število 

podprtih 

podjetij¹ 

220 1.262  1.476  2.811 721 795 499 7.564 

Učinek Število 

projektov* 

290 1.262 1.476  2.811 721 795 499 7.564 

Učinek Deleţ 

sredstev  

namenjen 

preoblikova

nju in 

prilagajanju 

podjetij in 

posameznik

u v 

posameznih 

sektorjih 

(razdelitev 

po sektorju 

ekonomske 

dejavnosti v 

procentih) 

*** 

40% -  100%, od tega: 

A Kmetijstvo, 

lov, gozdarstvo 

– 0,82 

C Rudarstvo – 

1,26 

D Predelovalne 

dejavnosti – 

55,48 

E Oskrba z 

električno 

energijo, plinom 

in vodo – 0,75 

F Gradbeništvo 

– 3,53 

G Trgovina; 

popravila mot. 

vozil – 12,53 

H Gostinstvo – 

0,83 

I Promet, 

skladiščenje, 

zveze – 4,66 

J Finančno 

posredništvo – 

4,64 

K 

Nepremičnine, 

najem, poslovne 

stor. – 12,80 

M 

Izobraţevanje – 

0,46 

O Dr.javne, 

skupne in 

osebne stor. – 

2,24 

100%, od 

tega: 

A 

Kmetijstvo, 

lov, 

gozdarstvo – 

0,65 

C Rudarstvo 

-0,28 

D 

Predelovalne 

dejavnosti – 

51,63 

E Oskrba z 

električno 

energijo, 

plinom in 

vodo -0,90 

F 

Gradbeništv

o - 2,66 

G Trgovina; 

popravila 

mot. vozil – 

13,89 

H 

Gostinstvo – 

1,03 

I Promet, 

skladiščenje, 

zveze – 1,38 

J Finančno 

posredništvo 

– 2,98 

K 

Nepremičnin

e, najem, 

poslovne 

stor.– 20,75 

M 

Izobraţevanj

e – 0,68 

N 

Zdravstvo, 

socialno 

varstvo – 

0,14 

O Dr.javne, 

skupne in 

osebne stor. 

– 3,03 

100%, od tega: 

A Kmetijstvo, 

lov, gozdarstvo 

– 0,05 

C Rudarstvo – 

1,07 

D Predelovalne 

dejavnosti – 

58,23 

E Oskrba z 

električno 

energijo, 

plinom in vodo 

– 1,09 

F Gradbeništvo 

– 3,52 

G Trgovina; 

popravila mot. 

vozil – 6,35 

H Gostinstvo – 

1,19 

I Promet, 

skladiščenje, 

zveze – 2,22 

J Finančno 

posredništvo – 

4,79 

K 

Nepremičnine, 

najem, 

poslovne stor. 

– 16,59 

M 

Izobraţevanje 

– 0,73 

N Zdravstvo, 

socialno 

varstvo – 0,10 

O Dr.javne, 

skupne in 

osebne stor. – 

4,08 

100%, od 

tega: 

D 

Predelovalne 

dejavnosti – 

79,9 

F 

Gradbeništv

o – 1,75 

G Trgovina 

– 2,68 

K Finančne 

in 

zavarovalniš

ke 

dejavnosti – 

0,36  

L Poslovanje 

z 

nepremičnin

ami  – 15,18 

S Druge 

dejavnosti – 

0,13 

100%, 

n.p. 

*** 

100%, 

n.p. 

*** 

Rezultat Bruto št. 

delovnih 

mest, 

ustvarjenih v 

FTE
2 
(od 

tega 

samozaposli

tve) 

1.500 1.319 

(1.165)  

1.280  

(1.244)
 
 

2.493 

(2.176) 

177 

(0) 

749 

(749) 

499 

(499) 

6.517 

(5.833) 

Rezultat Število 

vključenih, 

ki bodo 

ohranili 

80% 94,2% 96,5% 97,9% 96,9% 96,0% 

 

n.p.** 96,0% 
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Vrsta 

kazalnika 

Kazalnik 

 

Ciljna 

vrednost 

2004-06 

Izvajanje 

v 2004 

Izvajanje v 

2005 

Izvajanj

e v 2006 

Izvajanje 

v 2007 

Izvajanj

e v 2008 

Izvajanj

e od 1.1. 

-30.6. 

2009 

Izvajanje v 

2004-30.6. 

2009 

zaposlitev 

po 12 

mesecih, 

deleţ 

Rezultat Število 

novih 

podjetij, 

delujočih po 

12 mesecih 

(deleţ v %) 

85% 952, 

(81,7%) 

1.138, 

(91,5%) 

2.058 

(94,6%) 

0 729 

(97,2%) 

n.p.** 4.877 

(91,4%) 

Opombe:  
1  navedeno je št. vseh podprtih podjetij, ki so prejela nepovratna sredstva (tudi samozaposlitve)  
2 navedeno je št. delovnih mest (vključena so tudi delovna mesta, ki se realizirajo s samozaposlitvijo – podjetništvom) na osnovi podatkov o 

zaposlitvah    
* Projekt pomeni aktivnost, ki ima obliko nepovratnih sredstev, dodeljenih preko razpisov, na podlagi enotnega sklepa, da se sofinancira s 

strani ESS in poteka v pristojnosti prijavitelja ali KP. 

** Glede na to, da so vključitve potekale v program Samozaposlovanje  skozi celo leto 2008 in v prvi polovici leta 2009 , informacija o 
deleţu zaposlenih po 12 mesecih in številu novih podjetij, delujočih 12 mesecev po zaključku pogodbenih obveznosti še ni na voljo. Podatki 

o številu novih podjetij, delujočih po 12 mesecih bodo znani po 30.06.2010, deleţ ohranjenih zaposlitev po 12 mesecih pa bo znan po 

30.06.2012. 
*** Ukrep 2.4 je v celoti namenjen preoblikovanju in prilagajanju tako podjetja kot posameznika spremenjenemu trţišču in trgu dela, ZRSZ 

ne razpolaga s podatki o razporeditvi sredstev med sektorji  kumulativno za leta 2004-2008 in do 30.6.2009. 
 

Za ukrep 2.4 Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti so bili kazalniki v EPD in 

Programskem dopolnilu slabše definirani. Šele v začetku leta 2007 je prišlo na osnovi 

dogovora med OU, MDDSZ in ZRSZ do dokončnih opredelitev definicij posameznega 

kazalnika. To je tudi osnovni razlog za odstopanja doseţenih vrednosti kazalnikov glede na 

ciljne vrednosti. Zaradi navedenih teţav so pri postavljanju in definiranju kazalnikov 

uspešnosti za obdobje 2007-2013 sodelovali vsi pristojni organi. Med drugim je bil tudi za 

potrebe spremljanja in vrednotenja ukrepov 2. PN ter OP RČV za obdobje 2007-2013 razvit 

informacijski sistem APZ.net (v okviru MDDSZ in ZRSZ), v razvoju pa je tudi nadgradnja 

centralnega informacijskega sistema ISARR z Modulom za vnos podatkov (MVP). 

 

Glede na doseţeno realizacijo po posameznih kazalnikih, za katere je podatek izkazan, je 

razvidno, da so načrtovane ciljne vrednosti ukrepa preseţene. Izkazano število vključenih je 

posledica večjega števila vključenih zaposlenih oseb v programe usposabljanja in 

izobraţevanja v okviru podaktivnosti Usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih v sektorjih v 

preoblikovanju kot v perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti. Ista oseba je lahko vključena 

v več programov usposabljanja. V celotnem obdobju je bilo realiziranih 74.324 vključitev, od 

tega je bilo v podaktivnosti Usposabljanja in izobraţevanja zaposlenih vključenih kar 64.432 

oseb. V obdobju od 2004 do 30.6.2009 se je samozaposlilo 5.833 brezposelnih oseb, od tega 

2.153 ţensk.  

 

Podatki o ohranjenih delovnih mestih so zelo spodbudni, saj več kot 97% vključenih oseb v 

ukrep 2.4 ohrani zaposlitev. Podatek o ohranjenih zaposlitvah po 12 mesecih za vključene 

osebe v projekta Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva za leto 2008 in 2009 bodo 

znani po 30.06.2012. O ohranjenih zaposlitvah bomo poročali v letnih poročilih o spremljanju 

aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po zaključku pomoči.   

 

Ukrep 2.4 je bil v celoti namenjen preoblikovanju in prilagajanju tako posameznika kot tudi 

podjetja spremenjenemu trţišču in trgu dela, zato je deleţ sredstev  namenjen preoblikovanju 

in prilagajanju podjetij in posamezniku 100%. Podatki po posameznih sektorjih niso na 
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razpolago kumulativno za leta 2004-2008, ampak le za vsako leto posebej. V letu 2008 je bilo 

največ sredstev skoraj 80% namenjeno predelovani dejavnosti.  

Največ sredstev za posameznike v okviru ukrepa 2.4 je bilo porabljeno za aktivnost 

Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva 

 

Bruto število delovnih mest ustvarjenih v FTE (ciljna vrednost 1500) je bila preseţena za 

skoraj 4,5 kratno s 6.517 ustvarjenimi delovnimi mesti v FTE.  

 

Podatek o številu novih podjetjih, ki delujejo tudi po 12 mesecih, kaţe na to, da brezposelne 

osebe, ki se odločijo za samozaposlitev, običajno dobro pripravijo poslovni načrt in natančno 

spoznajo trţišče. V okviru Sofinanciranja stroškov spodbujanja podjetništva je bilo v 

celotnem obdobju na novoustanovljenih 5.833 podjetij. Podatek o delujočih 

novoustanovljenih podjetjih za leto 2009 bo znan po 30.06.2010. V obdobju 2004 – 2008 jih 

je po 12 mesecih od ustanovitve delovalo 4.877.  

 

Odgovora na vprašanje, kateri ekonomski sektorji podjetij so perspektivni in kateri so 

potrebni prestrukturiranja in preoblikovanja, ni moţno enostavno opredeliti. Le to izhaja iz 

gospodarske razvitosti posameznega podjetja v okviru posameznega ekonomskega sektorja, 

kjer so moţne velike razlike. V okviru ukrepa 2.4 je kazalnik – 40% sredstev, namenjen 

preoblikovanju in prilagajanju podjetij in posameznika v posameznih sektorjih, je bil kot tak, 

slabše definiran. Tudi tista podjetja, ki so perspektivna in uspešna, se morajo prilagajati trgu, 

enako velja tudi za vsakega posameznika. V nadaljevanju predstavljamo podatke o 

realiziranih sredstvih na projektu v okviru ukrepa 2.4, ki so bila namenjena  izključno 

podjetjem v prestrukturiranju. 

 

Leto  2004 (v SIT) 2005 (v SIT) 2006 (v SIT) 
2007 

(v EUR) 

2008 

 (v EUR) 

1.1.-

30.6.2009 (v 

EUR) 

Odstotek 11,0% 21,8% 12,7% 36,3% 3,6% 0% 

Realizirana 

sredstva 2.4 
973.300.963 

  
878.816.317 

 

1.764.689.115 
 

4.458.474 

 

4.488.602 2.245.500 

Realizirana 

sredstva  za 

2.4.1.1.UIZ – A 

107.020.134 191.495.235 223.360.441 1.619.664 163.167 0,00 

 

V letu 2009 je bilo realizirano eno izplačilo in sicer za projekt Sofinanciranje stroškov 

spodbujanja podjetništva za leto 2009. 

 

Ukrep 2.4 izpolnjuje vse ciljne vrednosti. 

 

Drugi cilj – 30% realiziranih samozaposlitev ţensk, je bil doseţen v vseh letih. V letu 2007 se 

podaktivnost Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva ni izvajala. Podatki kaţejo, da 

je bil ta cilj tudi preseţen. V vseh letih beleţimo podoben odstotek vključenih ţensk v 

podaktivnost.  
 

- cilj 30% samozaposlitev za ţenske 
 

Leto  2004 2005 2006 2007 2008 
1.1.-

30.6.2009 
Skupaj 

% ţensk vključenih v samozaposlitev 36,7% 36,0% 36,8% 0 39,4% 36,3% 36,9% 
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Vsi 1.165 1.244 2.176 0 749 499 5.833 

Ţenske 428 448 801 0 295 181 2.153 

 

- cilj 50% zaposlenih ţensk vključenih v izobraţevanje in usposabljanje 
 

 

Zgornji podatki prikazujejo naslednje podaktivnosti: Usposabljanje in izobraţevanje 

zaposlenih v sektorju v prestrukturiranju in Usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih v 

perspektivnih sektorjih. Odstotek zaposlenih ţensk vključenih v izobraţevanje in 

usposabljanje je niţji od načrtovanih vrednosti.  

 

Število vključenih ţensk je odvisno tudi od števila zaposlenih ţensk v posameznem podjetju, 

ki je bilo upravičeno do sofinanciranja stroškov usposabljanja in izobraţevanja. V skladu s 

pogoji javnega razpisa so bila za sofinanciranje usposabljanja in izobraţevanja zaposlenih 

izbrana podjetja, ki so zagotavljala enake moţnosti po spolu za vse zaposlene – deleţ ţensk, 

ki so bile v skladu s prijavljenim projektom predvidoma vključene v izobraţevanje in 

usposabljanje, je moral biti najmanj enak deleţu zaposlenih ţensk pri vlagatelju. To je razlog 

za niţji odstotek vključenih ţensk v izobraţevanje in zaposlovanje. 

 

 

 

 

Leto  2004 2005 2006 2007 2008 
1.1.-

30.6.2009 
Skupaj 

% ţensk vključenih v izob. in 

usposabljanje  
44,0% 40,0% 40,7% 39,5% 37,9% 0,0% 40,0% 

Vsi 4.239 9.158 16.173 32.694 5.543 0 67.807 

Ţenske 1.865 3.663 6.580 12.900 2.102 0 27.110 
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4.1.3 Prednostna naloga št. 3: PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA, 

GOZDARSTVA IN RIBIŠTVA 

 

Najpomembnejši cilji kmetijske, gozdarske in ribiške politike v Sloveniji, ki sledijo 

dolgoročnim strateškim ciljem zastavljenim v strateških programih (Slovenska kmetijska, 

gozdarska in ribiška politika, Skupna kmetijska politika in Skupna ribiška politika), za katere 

so namenjena sredstva usmerjevalnega oddelka EKUJS in FIUR, so naslednji:  

o povečati konkurenčnost kmetijsko-ţivilskega, gozdarskega in ribiškega sektorja; 

o ustvariti pogoje za doseganje enakovredne ravni dohodka kmetijskega prebivalstva; 

o ohranjati vzorce poseljenosti in gospodarsko prestrukturirati podeţelska območja;  

o trajnostna raba naravnih virov, varstvo okolja na podeţelju in ohranjanje naravnih 

virov.  

 

Specifični cilji, ki zagotavljajo postopno povečevanje produktivnosti pridelave in predelave 

ter konkurenčnost sektorjev znotraj kmetijstva, gozdarstva in ribištva, se v okviru 3. PN 

uresničujejo skozi sedem ukrepov, ki sluţijo za pospeševanje in usmerjanje prestrukturiranja 

teh sektorjev.  

Ukrepi, ki so sofinancirani v okviru EKUJS-usmerjevalni oddelek:  

- Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trţenja kmetijskih proizvodov 

- Ukrep 3.2: Naloţbe v kmetijska gospodarstva 

- Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu 

(alternativni dohodkovni viri) 

- Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov 

- Ukrep 3.5: Trţenje kakovostnih kmetijskih in ţivilskih proizvodov 

Ukrepi, ki so sofinancirani v okviru FIUR: 

- Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov 

- Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trţenje 

 

Vse ukrepe v okviru 3. PN izvaja MKGP kot posredniško telo za EKUJS in FIUR, KU pa je 

AKTRP. 

 

Drţavne pomoči 

 

Pri izvajanju 3. PN se uporabljajo pravila o drţavnih pomočeh za finančne prispevke drţav 

članic za ukrepe, ki prejemajo podporo Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 4. člena 

Odločbe Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru 

cilja 1 v Sloveniji – številka dokumenta 2003 SI DO 001-K(2004)2122.  
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Tabela 11: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 3. PN do 

30.6.2009 
v 000 EUR 

 

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-
2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 
povračilo na 

plačilni organ
3
 

Število 

sofinanciranih 

instrumentov/ 

projektov* EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

3.1 

17.129 100,0 18.562 108,4 19.502 113,9 17.506 102,2 17.127 100,0 8.035 93,8 51 

Ukrep 

3.2 

16.821 100,0 17.614 104,7 17.594 104,6 17.054 101,4 16.819 100,0 7.982 94,9 4 

Ukrep 
3.3 

9.228 100,0 11.066 119,9 11.065 119,9 9.883 107,1 9.237 100,1 4.387 95,1 4 

Ukrep 

3.4 

3.249 100,0 4.572 140,7 4.733 145,7 4.733 145,7 3.254 100,2 1.543 95,0 3 

Ukrep 

3.5 

712 100,0 821 115,5 788 110,8 764 107,4 711 100,0 268 75,2 4 

Ukrep 
3.6 

408 100,0 627 153,5 350 85,8 311 76,2 311 76,2 233 76,2 3 

Ukrep 

3.7 

1.967 100,0 2.360 120,0 2.343 119,1 2.283 116,1 2.232 113,5 1.247 84,6 4 

Skupaj 

PN 3 

49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 52.534 106,1 49.691 100,4 23.771 93,8 73 

SKUPAJ 

EPD 

334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP 
Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 

Opomba 3 osnova za izračun deleţa je samo EU del 
V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 in popravka 26.10.2006 v 

višini 5,9 mio EUR na ukrepu 3.1, 3.2, 3.3 in 3.7. 

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 
(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-

ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 

pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi. Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu 
razpisu – se ponovno razpišejo. Podatki o podpisanih upravnih odločbah zagotavljajo kontinuiteto poročanja s predhodnimi poročili in so 

namenjeni tekočemu spremljanju izvajanja po posameznih letih. 

* Število sofinanciranih instrumentov za ukrepe 3.2-3.7/ projektov za ukrep 3.1.. 

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

 

V poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je za 3. PN za ukrep 3.1 predstavljeno število projektov, 

za ukrepe 3.2 – 3.7 pa predstavljeno število instrumentov. Analiza instrumentov na nivoju 

celotnega EPD v poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je predstavljena v Prilogi 10. 

Na ravni ukrepov so se izvajale aktivnosti v okviru upravičenih področij dejavnosti, 

prevladujoči izvedbeni instrument pa je bil javni razpis (javno naročilo le v okviru 4. 

instrumenta ukrepa 3.5).  

 

Do konca junija 2009 je bilo na ravni PN: 

- razpisanih 55,6 mio EUR ali 112,3% razpoloţljivih sredstev (leta 2008: 112,3%, leta 

2007: 112,3%, leta 2006: 111,6%, leta 2005: 96,6%, leta 2004: 20,4%) 

- dodeljenih s sklepi PS
7
 56,4 mio EUR ali 113,9% razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z 

EPD (leta 2008: 113,9%, leta 2007: 113,9%, leta 2006: 113,1%, leta 2005: 49,3%, leta 

2004: 19,2%) 

- podpisanih pogodb
8
  za 52,5 mio EUR ali 106,1% razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z 

EPD (leta 2008: 106,1%, leta 2007: 103,2%, leta 2006: 104,1%, leta 2005: 27,8%, leta 

2004: 1,5%)  

                                                 
7 PS se v primeru 3. PN le seznani z listo projektov in ne izda sklepov. 
8 Pri ukrepu 3.4 se ne podpisuje pogodb ampak se KP izda le upravno odločbo. 
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- v kumulativi iz proračuna izplačanih (SLO in EU del) 49,7 mio EUR ali 100,4% 

razpoloţljivih sredstev opredeljenih z EPD (leta 2008: 100,4%, leto 2007: 80,3%, leta 

2006: 49,4%, leta 2005: 20,1%, leta 2004: 1,4%) 

- posredovanih zahtevkov za povračilo na plačilni organ: 23,8 mio EUR (EU del) oz. 

93,8% razpoloţljivih sredstev, opredeljenih z EPD (leta 2008: 84,6%, leta 2007: 78,6%, 

leta 2006: 32,5%, leta 2005: 2,6%, leta 2004 ni bilo posredovanih zahtevkov na plačilni 

organ) 

 

V letu 2006 je Vlada RS na podlagi analize tveganja s sklepom dovolila, da MKGP razpiše 

ca. 10% več sredstev kot je bila odobrena višina pravic porabe v okviru EPD 2004-2007. 

MKGP se je odločilo, da ta sredstva koristi v okviru 4. javnega razpisa na ukrepih 3.2, 3.3 in 

3.7, kjer je bilo zanimanje vlagateljev zelo visoko.  

 

Obrazloţitev prerazporeditev sredstev v letu 2009 

Ob zaključevanju programa EPD 2004-2006 se izkazuje, da je bil interes vlagateljev za 

vlaganje sredstev v naloţbe, ki jih podpirajo ukrepi 3. prednostne naloge različen od 

predvidenega ob načrtovanju programa. S potrditvijo finančnih tabel PD EPD 2004-2006 na 8. 

dopisni seji NO EPD je bila odpravljena nekonsistentnost finančne tabele PD na ukrepih 3.6 in 

3.7 s finančnimi tabelami v EPD 2004-2006 v okviru FIUR, ki so bile potrjene na 7. dopisni seji 

NO 22.12.2008. S tem so se podatki v finančnih tabelah na teh dveh ukrepih vrnili na 

vrednosti, ki so identične tistim, ki jih je NO potrdil na 7. redni seji NO EPD 29.5.2008.  

 

Napredek pri izvajanju 3. PN do 30.6.2009 

 

Kazalniki 
Ciljne 

vrednosti 

Rezultati 

glede na 

izvajanje v 

letih 2004-

2006 

Rezultati 

glede na 

izvajanje v 

letih 2004 -

2007 

Rezultati 

glede na 

izvajanje v 

letih 2004- 

2008 

Rezultati 

izvajanja do 

30.6.2009 

Učinek: –  število projektov, deleţnih 

podpore 

950 9.486 9.505 9.494 9.494 

Rezultat: – prihodek na zaposlenega iz 

aktivnosti, ki so deleţne podpor (indeks, 

izhodišče = 100) 

110 n.p. n.p. 128 128 

Vpliv: – izboljšana gospodarska storilnost 

(bruto dodana vrednost na zaposlenega) 

(indeks, izhodišče= 100) 

110 n.p. n.p. 114 114 

Vir: PD 2004-2006, MKGP  

Opomba: Upoštevano je število podpisanih pogodb/izdanih upravnih odločb.  

 

 

Kazalnik učinka: Število projektov, deleţnih podpore  

 

Ob načrtovanju kazalnikov ob pripravi EPD 2004-2006 je bilo predvideno, da bo v obdobju 

2004-2006 deleţnih podpore 950 projektov. Rezultati kazalnika močno odstopajo od 

predvidenega, ker je prišlo do velikega odstopanja pri ukrepu 3.4. Načrtovano število podprtih 

projektov na ukrepu 3.4 je bilo 300, saj se je predvidevalo, da se bodo lastniki gozdov zdruţili 

v zdruţenja lastnikov gozdov in tako kandidirali za sredstva, vendar do tega ni prišlo, saj se je 

ugotovilo, da zaradi administrativno tehničnih postopkov zdruţevanje lastnikov gozdov v 

skupinsko vlogo v obdobju 2004-2006 še ni bilo mogoče. Zato se je vsak vlagatelj obravnaval 

individualno. Posledica tega je bilo veliko število vlog na ukrepu 3.4. Skupno je bilo do 

30.6.2009 podprtih 9.494 projektov, od tega na posameznih ukrepih: 
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Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov 

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 51 projektov. V okviru 

prvega instrumenta smo podprli 10 projektov, v okviru drugega instrumenta 15, v okviru 

tretjega instrumenta 8 in v okviru četrtega instrumenta 18 projektov.  

 

Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva 

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 420 projektov od tega 

386 projektov iz rednega postopka ter 34 vlog iz naslova pozitivno rešenih pritoţb.  

 

Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu 

(alternativni dohodkovni viri) 

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 185 projektov. V okviru 

prvega instrumenta smo podprli 29 projektov, v okviru drugega instrumenta 62, v okviru 

tretjega instrumenta 44 in v okviru četrtega instrumenta 50 projektov.  

 

Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov:  

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu treh javnih razpisov podprtih 8.767 projektov. V okviru 

prvega instrumenta smo podprli 1.706 projektov, v okviru drugega instrumenta 2.273 in v 

okviru tretjega instrumenta 4.788 projektov.  

 

Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov 

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 34 projektov. V okviru 

prvega instrumenta smo podprli 7 projektov, v okviru drugega instrumenta 14, v okviru 

tretjega instrumenta 12 in v okviru četrtega instrumenta 1 projekt.  

 

Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov 

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu treh javnih razpisov podprtih 19 projektov. V okviru 

prvega instrumenta smo podprli 5 projektov, v okviru drugega instrumenta 9 in v okviru 

tretjega instrumenta 5 projektov. 

 

Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje 

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 18 projektov. V okviru 

prvega instrumenta smo podprli 4 projekte, v okviru drugega instrumenta 2, v okviru tretjega 

instrumenta 6 in v okviru četrtega instrumenta 6 projektov. 

 

Kazalnik rezultata: Prihodek na zaposlenega iz aktivnosti, ki so deleţne podpore 

 

Ukrepi, katerih cilj je bil tudi povečati prihodek na zaposlenega so bili predvsem projekti na 

ukrepu 3.1 Izboljšanje predelave in trţenja kmetijskih proizvodov, 3.2 Naloţbe v kmetijska 

gospodarstva in 3.3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu 

(alternativni dohodkovni viri). Ostali ukrepi so naravnani na izboljšanje kakovosti, tako 

ekološke stabilnosti gozdnih ekosistemov, kot kakovosti in varnosti ţivil, ter izboljšanje 

varnosti in ţivljenjskih pogojev ribičev ter kakovosti proizvodov.  

 

Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov: Prihodek na zaposlenega v 

podjetjih, ki so deležna podpore (glede na povprečno storilnost panoge) 

Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na zaposlenega glede na povprečno 

produktivnost panoge je znašal 115, indeks, pridobljen iz bilanc podprtih podjetij, ki so 

zaključila investicijo do 30.6.2009 pa je znašal 117. Ciljna vrednosti je bila preseţena za 2 

indeksni točki. Izračun za prvo polovico leta 2009 je bil opravljen na osnovi razpoloţljivih 
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podatkov iz bilanc podjetij na dan 31.12.2008. 59. člen Zakona o gospodarskih druţbah 

(ZGD-1-UPB3) namreč pravi, da morajo podjetja 3 mesece po zaključenem bilančnem letu 

(torej do 31. 3. naslednjega leta) posredovati poročila o stanju in o poslovanju druţb v 

elektronski obliki na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

(AJPES), pred tem datumom pa poročil ni moţno pridobiti. Prav tako ni moč pred julijem 

2010 pridobiti povprečja panoge za leto 2009, saj mora AJPES po prejemu podatkov opraviti 

še vse izračune. 

 

Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva: Povečan prihodek na letno število delovnih 

enot na kmetijskih gospodarstvih, deležnih pomoči 

Ciljna vrednost indeksa načrtovanega prihodka na polno delovno moč ali zaposlenega glede 

na izhodiščno stanje je znašala 115, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so 

bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 122.  

 

Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu 

(alternativni dohodkovni viri): Prihodek na zaposlenega iz dejavnosti, ki so deležne podpore 

(ne velja za naložbe v obnovljiv vir energije na kmetijah) 

Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na polno delovno moč ali zaposlenega glede na 

izhodiščno stanje je znašala 115, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili 

zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 77.  

 

Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov:  

Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na 

povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti. 

 

Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov 

Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na 

povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti. 

 

Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov 

Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na 

povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti. 

 

Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje 

Kazalnik rezultata za ta ukrep ni smiseln, saj podpore v okviru tega ukrepa niso naravnane na 

povečanje prihodka na zaposlenega iz aktivnosti. 

 

Kazalnik vpliva: Izboljšana storilnost (bruto dodana vrednost na zaposlenega) 
 

Ukrepi, katerih cilj je bil tudi povečanje konkurenčnosti in dodane vrednosti, so bili predvsem 

ukrepi 3.1 Izboljšanje predelave in trţenja kmetijskih proizvodov, 3.2 Naloţbe v kmetijska 

gospodarstva in 3.7 Ribogojstvo, predelava in trţenje. Ostali ukrepi so naravnani na 

izboljšanje kakovosti, tako ekološke stabilnosti gozdnih ekosistemov, kot kakovosti in 

varnosti ţivil, ter izboljšanje varnosti in ţivljenjskih pogojev ribičev. Skupni rezultat 

kazalnika za ukrepe EKUJS, katerih cilj je izboljšana storilnost (bruto dodana vrednost na 

zaposlenega), je mogoče izračunati na podlagi posameznih kazalnikov vpliva samo za ukrepa 

3.1 »Gospodarska storilnost (merjena z bruto dodano vrednostjo (GVA) na zaposlenega v 

podjetjih, ki so deleţna podpor, glede na povprečno storilnost panoge)« in ukrep 3.2 »Večja 

gospodarska storilnost kmetijskih dejavnosti na kmetijah, deleţnih pomoči (bruto dodana 

vrednost)« in znaša 114, kar pomeni, da je bila storilnost (merjena z BDV na zaposlenega) 
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preseţena za 4 indeksne točke. Za ukrep 3.7 v okviru FIUR je bil kazalnik »Ekonomska 

storilnost, merjena z BDV na zaposlenega v podjetjih, deleţnih podpore, glede na povprečno 

storilnost panoge«  izračunan posebej in sicer znaša 113, kar pomeni, da je bila ciljna 

vrednost preseţena za 3 indeksne točke. 

 

Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov: Gospodarska storilnost 

(merjena z bruto dodano vrednostjo (GVA) na zaposlenega v podjetjih, ki so deležna podpor, 

glede na povprečno storilnost panoge) 

Ciljna vrednost indeksa planiranega BDV na zaposlenega glede na povprečno gospodarsko 

storilnost panoge je znašal 110, indeks, pridobljen iz bilanc podprtih podjetij, ki so zaključila 

investicijo do 30.6.2009 pa je znašal 89.  

 

Ukrep 3.2: Naložbe v kmetijska gospodarstva: Večja gospodarska storilnost kmetijskih 

dejavnosti na kmetijah, deležnih pomoči (bruto dodana vrednost) 

Ciljna vrednost indeksa planiranega BDV na zaposlenega glede na povprečno gospodarsko 

storilnost panoge je znašal 110, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili 

zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 116. Ciljna vrednosti je bila preseţena za 6 indeksnih točk.  

 

Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu 

(alternativni dohodkovni viri): 

Število novih delovnih mest: 

Pri tem kazalniku je potrebno opozoriti, da ne gre za nove dejanske zaposlitve, ampak za 

povečanje letnega števila delovnih ur, potrebnih za opravljanje podprte dejavnosti. Porabljene 

delovne ure smo preračunali na polnovredne delovne moči (PDM) in sicer pomeni 1 PDM 

porabo 1800 ur. Ciljna vrednost povečanja PDM glede na izhodiščno stanje je znašala 40, 

podatek o številu PDM, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do 

30.6.2009 pa znaša 133. Pri končnih prejemnikih, ki so izvedli projekte v okviru prvega 

instrumenta se je število PDM za podprto dejavnost povečalo za 25, pri končnih prejemnikih, 

ki so izvedli projekte v okviru drugega instrumenta 52, v okviru tretjega in četrtega 

instrumenta pa za 56 PDM. Ciljno vrednost smo presegli za 332,5%. Vzrok za tako visoko 

povečanje gre iskati v dejstvu, da je veliko gospodarstev začelo opravljati podprto dejavnost 

povsem na novo. 

 

Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov:  

Površina obnove gozda, ki je bila načrtovana, je bila 30.6.2009 preseţena za 18%. Površina 

negovanih mlajših razvojnih faz, ki je bila načrtovana, je bila do 30.6.2009 doseţena skoraj v 

celoti (98%). Površina zaščitenega mladovja, ki je bila načrtovana, je bila do 30.6.2009 

doseţena le v 71%. Površina ţivljenjskega prostora prostoţivečih ţivali, je bila do 30.6.2009 

preseţena za več kot dvakrat.  

 

Ukrep 3.5: Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov 

Ker so vlagatelji na tem ukrepu predvsem društva in zdruţenja, ki niso pravne osebe, in v 

skladu z zakonodajo, ki ureja delovanje društev, ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega 

namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, 

ni bilo mogoče pridobiti podatkov o BDV na zaposlenega. Društva in zdruţenja so bila 

ustanovljena za zaščito in promocijo določenega proizvoda in nimajo vpliva nad proizvedeno 

količino proizvoda in njegovim trţenjem. 
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Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov 

Zagotovljena/odprta nova delovna mesta – ciljna vrednost 100 (cilj je bil preprečiti upad 

števila delovnih mest v projektih deleţnih podpore). Vsa delovna mesta so ohranjena.  

 

Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trženje: Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) 

na zaposlenega v podjetjih, deležnih podpore, glede na povprečno storilnost panoge) 

Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) na zaposlenega v podjetjih, deleţnih podpore, 

glede na povprečno storilnost panoge) ciljna vrednost 110, je bila do 30.6.2009 113, kar 

pomeni, da je bila preseţena za 3 indeksne točke. 

 

Pri analizi prikazanih rezultatov kazalnikov rezultata in vpliva je potrebno upoštevati še 

dejstvo, da so bile za izhodiščno stanje upoštevane nominalne vrednosti iz vlog na dan oddaje 

vloge na javni razpis. 

 

4.1.3.1 Ukrep 3.1: Izboljšanje predelave in trţenja kmetijskih proizvodov  

 

Finančno izvajanje ukrepa 
 

 

Tabela 12: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.1 

do 30.6.2009 
v 000 EUR 

  

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni organ3 

Število 

sofinanciranih 

projektov 
EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

3.1 

17.129 100,0 18.562 108,4 19.502 113,9 17.506 102,2 17.127 100,0 8.035 93,8 51 

Skupaj 

PN 3 

49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 52.534 106,1 49.691 100,4 23.771 93,8 73 

SKUPAJ 

EPD 
334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP 

Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 
Opomba 3 osnova za izračun deleţa je samo EU del 

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 

(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-
ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 

pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi (vendar brez odobrenih pritoţb). Sredstva odstopov 

od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

 

Drţavne pomoči 

Aktivnosti, ki so sofinancirane znotraj ukrepa, spadajo v področje uporabe 36. člena Pogodbe 

ES, saj se naloţbe nanašajo na proizvode, zajete v Prilogi I. Pogodbe ES. 

Končni prejemniki sredstev so pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem ali sedeţem v 

RS, ki so registrirane za ţivilskopredelovalno dejavnost.  

 
 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  
 

V letu 2009 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.1 Izboljšanje predelave in trţenja kmetijskih 

proizvodov, prav tako se v letu 2009 ni izvedlo nobeno izplačilo. Izvajale so se le aktivnosti 

zaključevanja programskega obdobja. V letu 2009 je bilo v obdobju do 30.6.2009 
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pripravljenih 12 zahtevkov za povračilo v skupni vrednosti 1.455.057,80 EUR (EU del). Vsi 

zahtevki za povračilo so bili na PO posredovani 27.5.2009. Do 30.6.2009 je bilo finančno 

zaključenih 48 projektov EPD, 3 projekti EPD pa še niso finančno zaključeni zaradi stečaja 

upravičencev. Trije nezaključeni projekti so posledica dveh stečajnih postopkov, pričetih v 

letu 2009 in sicer zoper druţbi: 

1. POMURKA mesna industrija d.d., Murska Sobota – v stečaju (v nadaljevanju: 

POMURKA) in  

2. MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE d.d. – v stečaju (v nadaljevanju: MIP). 

 

V okviru Pomurke je okroţno sodišče v Murski Soboti izdalo Sklep o začetku stečajnega 

postopka številka 250/2009-6 dne 10.4.2009. AKTRP je preko pristojnega oddelka drţavnega 

pravobranilstva prijavila terjatve v stečaj dne 8.6.2009. Prijavljene terjatve so bile 

avtomatično prekvalificirane in priznane kot terjatve pod odloţnim pogojem, kar pomeni, da 

je obstoj terjatev vezan na nastop dejstev, določenih s pogodbo, zaradi katerih je potrebno 

vrniti sredstva. 

 

Terjatve so nastale na podlagi naslova neizpolnjenih pogodbenih obveznosti za naloţbo, 

odobreno v okviru četrtega instrumenta ukrepa 3.1 EPD »Proizvodnja sestavljenih 

polpripravljenih jedi«. Terjatve iz naslova  glavnice znašajo 318.528,74 EUR, terjatve iz 

naslova  obresti do objave sklepa pa znašajo 39.537,22 EUR. 

 

Skupaj znašajo terjatve do Pomurke 358.065,96 EUR. Stečajni postopek zoper Pomurko  je 

bil na dan 30.6.2009 v fazi »glavnega postopka«, ko poteka upravljanje in unovčenje stečajne 

mase.   

 

V okviru MIP-a je okroţno sodišče v Novi Gorici izdalo Sklep o začetku stečajnega postopka 

številka 257/2009, dne 7.4.2009. AKTRP je preko pristojnega oddelka drţavnega 

pravobranilstva prijavila terjatve v stečaj dne 11.6.2009.  

 

Terjatve so nastale na podlagi naslova neizpolnjenih pogodbenih obveznosti v okviru ukrepa 

3.1 EPD do MIP-a: 

- za naloţbo »Tehnično-tehnološka posodobitev proizvodnje mesa in mesnih izdelkov« 

odobreno v okviru prvega instrumenta. 

Terjatve iz naslova  glavnice znašajo 885.724,58  EUR, terjatve iz naslova  obresti do objave 

sklepa pa znašajo 375.077,88 EUR. 

- za naloţbo »Informacijsko-tehnološke posodobitve proizvodnje s poudarkom na 

sledljivosti« odobreno v okviru drugega instrumenta. 

Terjatve iz naslova  glavnice znašajo 1.214.005,25  EUR, terjatve iz naslova  obresti do 

objave sklepa pa znašajo 165.956,10 EUR. 

 

Skupaj znašajo terjatve do MIP-a 2.640.763,81 EUR. Tako prijavljena terjatev je bila na 

Osnovnem seznamu preizkušenih terjatev prerekana z obrazloţitvijo, da ni pravne podlage za 

vračilo prejetih sredstev. Zoper Osnovni seznam preizkušenih terjatev je AKTRP ugovarjala. 

Terjatev je bila nato prekvalificirana in priznana kot pogojna pod odloţnim pogojem, da 

nastopijo dejstva, določena s pogodbo, zaradi katerih je potrebno prejeta sredstva vrniti. 

 

Stečajni postopek zoper MIP je bil na dan 30.6.2009 v fazi »glavnega postopka«, ko poteka 

upravljanje in unovčenje stečajne mase.   
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Trenutno je v okviru ukrepa 3.1 EPD v reševanju še pet pritoţb. Obveznosti, narejene v 

okviru dodatnih pravic porabe in pozitivno rešenih pritoţb, se v skladu z Uredbo Komisije 

(ES) št. 1320/2006 z dne 5.9.2006 o pravilih za prehod na podporo za razvoj podeţelja 

določeno v uredbi sveta (ES) št. 1698/2005 izplačujejo iz sredstev PRP 2007-2013. 

 

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.1 do 30.6.2009 
 

Kazalnik Ciljne 

vrednosti 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2004 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2005 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2006 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2007 

 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2008 

 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004 - 

2006 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004 - 

2007 

 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004 - 

2008 

 

Rezultati 

izvajanja do 

30.6.2009 

Učinek: 

Število projektov, 

deleţnih podpore                                                                                                                                                                                                                                                 

60 10 15 26 0 0 51 51 51 51 

Rezultat: 

Prihodek na 

zaposlenega v 

podjetjih, ki so 

deleţna podpor 

(glede na 

povprečno 

storilnost panoge)   

- indeks (izhodišče 

100) 

115 117 91 108 108 

. 

0 119 119 117 117 

Vpliv: 

Gospodarska 

storilnost (merjena 

z bruto dodano 

vrednostjo (GVA)  

na zaposlenega v 

podjetjih, ki so 

deleţna podpor, 

glede na povprečno 

storilnost panoge)  

- indeks (izhodišče 

100) 

100 77 74 94 94 0 102 102 89 89 

Neto delovnih mest 

v podjetjih deleţnih 

podpore (indeks, 

izhodišče 100) 

100* n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 84 84 

Vir: PD 2004-2006, MKGP 30.6.2009 

Opomba: Upoštevano je število projektov, deleţnih podpore.  

* Cilj je preprečiti upadanje neto števila delovnih mest v podjetjih, ki so deleţna podpore. 
 

 

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.1 do 30.6.2009 

 

V okviru vseh štirih instrumentov je bilo odobrenih 54 projektov. Trije prejemniki so po 

odobritvi odstopili od pogodbe.  

Največ odobrenih projektov je bilo iz sektorja mesa (kar 14 ali 27,5% vseh projektov), sledijo 

projekti iz sektorja vino (11), sadje in zelenjava (7), jajca in perutnina (6), ţita (4), mleko (4), 

hrana za ţivali (3), med (1) in iz sektorja olje (1).  

 

Glede na glavni cilj ukrepa: povečati konkurenčnost in dodano vrednost ţivilskih proizvodov 

v Sloveniji, je bilo največ odobrenih projektov namenjenih izboljšanju ali racionaliziranju 
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postopkov predelave (21), sledijo projekti za izboljšanje in spremljanje kakovosti (9), za 

usmerjanje proizvodnje glede na predvidljive trţne trende (5), za uporabo novih tehnologij 

(5), za izboljšanje predstavitve in priprave proizvodov (4), za namen spodbujanja razvoja 

novih trgov za kmetijske proizvode (4), za izboljšanje oz. spremljanje sanitarno-zdravstvenih 

razmer (2) in za izboljšanje ali racionalizacijo trţnih poti (1). 

 

Kazalnik učinka: Število projektov, deleţnih podpore 

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 51 projektov. V okviru 

prvega instrumenta smo podprli 10 projektov, v okviru drugega instrumenta 15, v okviru 

tretjega instrumenta 8 in v okviru četrtega instrumenta 18 projektov. Dosegli smo 85% 

planirane ciljne vrednosti. Načrtovana ciljna vrednost kazalnika sicer ni bila doseţena, vendar 

je bilo z razpoloţljivimi sredstvi na ukrepu podprtih manj projektov, ki so večji in bolj 

kakovostni.  

 

Kazalnik rezultata: Prihodek na zaposlenega v podjetjih, ki so deleţna podpor (glede na 

povprečno storilnost panoge) 

Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na zaposlenega glede na povprečno 

produktivnost panoge je znašala 115, indeks, pridobljen iz bilanc podprtih podjetij, ki so 

zaključila investicijo do 30.6.2009 pa znaša 117. Ciljna vrednosti je bila preseţena za 2 

indeksni točki. Če upoštevamo zgolj primerjavo za obdobje pred naloţbami in ob koncu leta 

2008, lahko vidimo, da se je prihodek za zaposlenega v podprtih podjetjih povečal kar za 42 

indeksnih točk. Celoten prihodek v podprtih projektih se je povečal za 19 indeksnih točk. 

 

Kazalnik vpliva: Gospodarska storilnost (merjena z bruto dodano vrednostjo (GVA) na 

zaposlenega v podjetjih, ki so deleţna podpor, glede na povprečno storilnost panoge) 

Ciljna vrednost indeksa planiranega BDV na zaposlenega glede na povprečno gospodarsko 

storilnost panoge je znašala 110, indeks, pridobljen iz bilanc podprtih podjetij, ki so zaključila 

investicijo do 30.6.2009 pa znaša 89. Ciljna vrednost BDV na zaposlenega v podprtih 

podjetjih glede na povprečno gospodarsko storilnost panoge tako ni bila preseţena in je 

manjša od izhodiščne vrednosti za 11 indeksnih točk, a se je sicer gospodarska storilnost 

merjena z BDV na zaposlenega v podjetjih, ki so deleţna podpor, glede na stanje pred 

investicijami povečala za 14 indeksnih točk, vendar se je zaradi močnega povečanja BDV na 

zaposlenega v celotni panogi indeks v podprtih podjetjih zmanjšal. Če gledamo celotno BDV 

v podprtih podjetjih, lahko ugotovimo, da se je sicer ta zniţala za 4,7 indeksnih točk, ker pa je 

prišlo v teh podjetjih do zmanjšanja števila zaposlenih za 16 indeksnih točk, se je vrednost 

BDV na zaposlenega povečala. 

 

Pri analizi prikazanih rezultatov kazalnikov rezultata in vpliva iz naslova izvajanja tega 

ukrepa je potrebno upoštevati še dejstvo, da smo za izhodiščno stanje upoštevali nominalne 

vrednosti iz vlog na dan oddaje vloge na javni razpis.  

 

Kazalnik vpliva: Neto delovnih mest v podjetjih deleţnih podpore (indeks, izhodišče 100). 

Ciljna vrednost indeksa Neto delovnih mest v podjetjih deleţnih podpore je znašala 100 (cilj 

je bil preprečiti upadanje neto števila delovnih mest v podjetjih, ki so deleţna podpore), kar 

pa je ob modernizaciji proizvodnje in izboljšanju konkurenčnosti teţko doseči, razen če gre za 

podprtje povsem novih obratov z novimi zaposlitvami. Povsem jasno je namreč da se z 

nakupom nove opreme v podjetjih teţi k čim višji proizvodnji s čim manj delovne sile. 

Kazalnik je izračunan iz podatkov o številu zaposlenih v podjetij deleţnih podpore pred 

investicijo in na dan 30.6.2009 znaša 84, kar pomeni, da se je neto zaposlenost v podprtih 

podjetjih zmanjšala za 16 indeksnih točk. 
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4.1.3.2 Ukrep 3.2: Naloţbe v kmetijska gospodarstva  

 

Finančno izvajanje ukrepa 

 

Tabela 13: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.2 

do 30.6.2009 
v 000 EUR 

 

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni organ3 

Število 

sofinanciranih 

instrumentov 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

3.2 
16.821 100,0 17.614 104,7 17.594 104,6 17.054 101,4 16.819 100,0 7.982 94,9 4 

Skupaj 

PN 3 

49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 52.534 106,1 49.691 100,4 23.771 93,8 73 

SKUPAJ 

EPD 
334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP 
Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 

Opomba 3 osnova za izračun deleţa je samo EU del 
Opombe:  

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 
(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-

ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 

pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi (vendar brez odobrenih pritoţb). Sredstva odstopov 
od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

 

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je 

predstavljena v Prilogi 10. 

 

Drţavne pomoči 

Aktivnosti, ki so sofinancirane znotraj ukrepa, spadajo v področje uporabe 36. člena Pogodbe 

ES, saj se naloţbe nanašajo na proizvode, zajete v Prilogi I. Pogodbe ES. 

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo 

kmetijske dejavnosti v RS v skladu z načeli dobre kmetijske prakse.  

 

Tekoče izvajanje v letu 2009 

 

V letu 2009 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.2 Naloţbe na kmetijska gospodarstva, prav 

tako se v letu 2009 ni izvedlo nobeno izplačilo. Izvajale so se le aktivnosti zaključevanja 

programskega obdobja. V letu 2009 so bili v obdobju do 30.6.2009 pripravljeni štirje zahtevki 

za povračilo v skupni vrednosti 466.818,13 EUR (EU del). Vsi zahtevki za povračilo so bili 

na PO posredovani 27.5.2009. Do 30.6.2009 so bili finančno zaključeni 4 projekti EPD. 

Obveznosti, narejene v okviru dodatnih pravic porabe in pozitivno rešenih pritoţb, se v skladu 

z Uredbo Komisije (ES) št. 1320/2006 z dne 5.9.2006 o pravilih za prehod na podporo za 

razvoj podeţelja določenih v uredbi sveta (ES) št. 1698/2005, izplačujejo iz sredstev PRP 

2007-2013. 

 

Trenutno je v reševanju še sedem pritoţb. Skupna vrednost nerešenih pritoţb znaša pribliţno 

2.300.000 EUR. 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 3.2 do 30.6.2009 
 
Kazalnik Ciljne 

vrednosti 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2004 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2005 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2006 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2007** 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2008*** 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004- 

2008 

Rezultati 

izvajanja 

do 

30.6.2009 

Učinek: Število 

projektov, ki 

so deleţni 

pomoči                                                                                                                                                                        

300 63 61 262 34 0  420**** 420**** 

Rezultat: Povečani 

prihodek na 

polno delovno 

moč (PDM) 

ali 

zaposlenega 

na kmetijskih 

gospodarstvih, 

deleţnih 

pomoči - 

indeks 

(izhodišče 

100)  

115 166 109 111 111 0 122 122 

Vpliv: Gospodarska 

učinkovitost 

kmetijskih 

dejavnosti na 

kmetijskih 

gospodarstvih, 

ki so deleţna 

podpor (bruto 

dodana 

vrednost/PDM 

oz. na 

zaposlenega) - 

indeks 

(izhodišče 

100)  

110 127 114 110 110 0 116 116 

Vir: PD 2004-2006, MKGP 30.6.2009 

Opomba: Upoštevano je število projektov, deleţnih podpore.  
** Pozitivno odobrene pritoţbe 

***Vse odobrene pritoţbe v letu 2008 so se izplačale iz PRP 2007-2013, zato je vrednost 0.  

****Vrednost je niţja na račun 24ih projektov, ki so bili preneseni v izplačilo iz naslova PRP 2007 -2013. Če ne bi bilo tega prenosa bi 
število vseh projektov znašalo 444 namesto 420.  
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Napredek pri izvajanju ukrepa 3.2 do 30.6.2009 
 

Od vseh odobrenih vlog spada 63,69% vlog v sektor mleko, meso in jajca, 25,90% vlog spada 

v sektor sadje in zelenjava, vino ter okrasne rastline in grmovnice, v sektor poljščine hmelj, 

seme in semenski material spada 9,77% vlog ter 0,64% vlog spada v  sektor med. 

 

Glede na prevladujoč namen so bili odobreni spodaj navedeni nameni: 

Pri 71,55% investicijah gre za odobritev naloţbe v nakup kmetijske mehanizacije, 11,89% 

odobrenih naloţb se nanaša na obnovo trajnih nasadov, nakup in postavitev mreţ proti toči, 

8,28% odobrenih naloţb so naloţbe v hleve za govejo ţivino ter  5,52% odobrenih naloţb je 

vezanih na gradnjo drugih kmetijskih objektov. Odobrenih je bilo 0,21% sredstev za namen 

naloţbe v rastlinjake, 1,27% pa je odobreno za naloţbe v objekte za proizvodnjo in direktno 

prodajo kmetijskih proizvodov. 0,64% odobrenih naloţb so naloţbe v  novogradnjo hlevov za 

prašiče, 0,64% pa ostalo. 

 

Navedena struktura po sektorjih kmetijske pridelave je pričakovana in skladna z dejanskim 

stanjem v RS, saj glede na naravne razmere prevladujeta prireja mleka in mesa. Višji deleţ je 

le pri sadjarstvu, vrtnarstvu in vinogradništvu, za kar gre zasluga predvsem naloţbam v trajne 

nasade. Še vedno je daleč najvišji deleţ namenjen nakupom kmetijske mehanizacije in 

opreme, kar je odraz slabe zemljiške strukture in razdrobljenosti kmetijskih zemljišč. 

  

 

Kazalnik učinka: Število projektov, ki so deleţni pomoči 

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 420 projektov od tega 

386 projektov iz rednega postopka ter 34 vlog iz naslova pozitivno rešenih pritoţb. Ciljno 

vrednost smo presegli za 40%. V kolikor pa bi šteli še projekte, ki se v skladu z določili 

Uredbe Komisije (ES) št. 1320/2006 financirajo iz PRP 2007-2013, bi bila ta vrednost višja še 

za 8,0 odstotnih točk. 

 

Kazalnik rezultata: Povečani prihodek na polno delovno moč (PDM) ali zaposlenega na 

kmetijskih gospodarstvih, deleţnih pomoči 

Ciljna vrednost indeksa načrtovanega prihodka na polno delovno moč ali zaposlenega glede 

na izhodiščno stanje je znašala 115 indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so 

bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 122. Ciljna vrednosti je bila preseţena za 7 indeksnih 

točk.  

Fizično se je skupni prihodek sicer povečal za 43 indeksnih točk, ker pa se je povečalo tudi 

število PDM, ki so jih vlagatelji poročali do 30.6.2009, kazalnik prihodka na PDM izkazuje 

indeks 122.  

 

Kazalnik vpliva: Gospodarska učinkovitost kmetijskih dejavnosti na kmetijskih 

gospodarstvih, ki so deleţna podpor (bruto dodana vrednost/PDM oz. na zaposlenega) 

Ciljna vrednost indeksa planiranega BDV na zaposlenega glede na povprečno gospodarsko 

storilnost panoge je znašal 110, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili 

zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 116. Ciljna vrednosti je bila preseţena za 6 indeksnih točk. 

Fizično se je BDV sicer povečala za 37 indeksnih točk, ker pa se je povečalo tudi število 

PDM, ki so jih vlagatelji poročali v letu 2008, kazalnih prihodka na PDM izkazuje indeks 

116.  

 

Pri analizi prikazanih kazalnikov rezultata in vpliva iz naslova izvajanja tega ukrepa je 

potrebno upoštevati še: 
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- finančne podatke o zaključenih projektih smo pridobili na podlagi anketnih poročil in 

knjigovodskih poročil po metodologiji FADN
9
, kjer pa se je odzvalo okoli 60% 

prejemnikov sredstev z zaključenimi projekti. Zvišal se je tudi kazalnik vpliva in sicer kar 

za 20 odstotnih točk glede na rezultate izvajanja v letih 2004-2007.  

- upoštevali smo nominalne vrednosti iz vlog na dan oddaje vloge na javni razpis oziroma 

iz leta 2008, nismo pa upoštevali rasti inflacije. 

 

4.1.3.3 Ukrep 3.3: Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu 

kmetijstvu 

 

Finančno izvajanje ukrepa 

 

Tabela 14: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.3 

do 30.6.2009 
                                                                                                                                v 000 EUR 

 

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni organ3 

Število 

sofinanciranih 

instrumentov 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

3.3 
9.228 100,0 11.066 119,9 11.065 119,9 9.883 107,1 9.237 100,1 4.387 95,1 4 

Skupaj 

PN 3 

49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 52.534 106,1 49.691 100,4 23.771 93,8 73 

SKUPAJ 

EPD 
334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP 

Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 
Opomba 3 osnova za izračun deleţa je samo EU del 

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 

(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-

ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 

pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi (vendar brez odobrenih pritoţb). Sredstva odstopov 

od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

 

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je 

predstavljena v Prilogi 10. 

 

Drţavne pomoči 

Aktivnosti, ki so sofinancirane znotraj ukrepa in se naloţbe nanašajo na proizvode, zajete v 

Prilogi I. Pogodbe ES, spadajo v področje uporabe 36. člena Pogodbe ES. 

Aktivnosti, ki so sofinancirane znotraj ukrepa in  se naloţbe nanašajo na proizvode, ki niso 

zajeti v Prilogi I, spadajo v področje uporabe načela "de minimis" v skladu z Uredbo 69/2001. 

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so kmetije, zdruţenja kmetov in gospodarske 

druţbe (razen pri predelavi kmetijskih pridelkov), registrirane za opravljanje dopolnilnih ali 

dodatnih dejavnosti, ki so naštete v Uredbi o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje 

dopolnilnih dejavnosti na kmetijah za zagotavljanje dodatnih virov zaposlovanja in dohodka. 

Kmetije morajo opravljati kmetijsko dejavnost v RS v skladu z načeli dobre kmetijske prakse. 

 

                                                 
9
 FADN pomeni »Farm Accountancy Data Network«. 
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Glede na glavni cilj ukrepa 3.3 izboljšati učinkovitost razporejanja dela na kmetijah in kako 

zagotoviti dodatne vire zaposlovanja in boljši dohodek, je največ projektov namenjenih 

turizmu na kmetiji. 

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

V letu 2009 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in 

dejavnosti, ki so blizu kmetijstva, prav tako se v letu 2009 ni izvedlo nobeno izplačilo. 

Izvajale so se le aktivnosti zaključevanja programskega obdobja. V letu 2009 sta bila v 

obdobju do 30.6.2009 pripravljena dva zahtevka za povračilo v skupni vrednosti 196.090,32 

EUR (EU del). Oba zahtevka za povračilo sta bila na PO posredovana 28.5.2009.  

Do 30.6.2009 so bili finančno zaključeni 3 projekti EPD, en projekt EPD še ni zaključen, saj 

sta dva investitorja projektov zaradi kršenja pogojev za dodelitev sredstev v postopku 

izterjave.  

 

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.3 do 30.6.2009 

 
Kazalnik Ciljne 

vrednosti 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2004 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2005 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2006 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2007 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2008 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004- 

2007 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004- 

2008 

Rezultati 

izvajanja do 

30.6.2009 

Učinek: Število 

projektov, 

ki so 

deleţni 

podpor                                                                                                                                                                                                                       

120 29  62 94 0 0 185 185 185 

Rezultat: 

  

Prihodek na 

zaposlenega 

iz 

dejavnosti, 

ki so 

deleţne 

podpor (ne 

za naloţbe 

v obnovljiv 

vir energije 

na 

kmetijah) - 

indeks 

(izhodišče 

100) 

115 106 202 72 0 0 101 77 77 

Energija iz 

dejavnosti, 

ki so 

deleţne 

podpor 

(samo za 

naloţbe v 

obnovljiv 

vir energije 

na 

kmetijah) - 

indeks 

(izhodišče 

100)* 

125 0* 0* 0* 0* 0* 

(5.050 

MWh) 

0* 0* 

(5.050 

MWh) 

0* 

(5.050 MWh) 
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Vpliv: Število 

novih 

delovnih 

mest** 

40 25 52 56 0 0 53 133 133 

Vir: PD 2004-2006, Četrtletno poročilo MKGP 30.6.2009 
Opomba: Upoštevano je število projektov, deleţnih podpore.  

* Relativna primerjava ni smiselna, ker gre samo za nove objekte, kjer je izhodiščno stanje 0. Absolutno so gospodarstva, ki so pridobila 

sredstva v okviru tega ukrepa proizvedla 5.050 MWh energije. 
** Pri tem kazalniku ne gre za dejansko zaposlitev ampak za povečanje števila porabljenih delovnih ur za podprto dejavnost, preračunano v 

polnovredno delovno moč (1PDM=1800 ur) 

 

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.3 do 30.6.2009 

 

Kazalnik učinka: Število projektov, ki so deleţni podpor 

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 185 projektov. V okviru 

prvega instrumenta smo podprli 29 projektov, v okviru drugega instrumenta 62, v okviru 

tretjega instrumenta 44 in v okviru četrtega instrumenta 50 projektov. Ciljno vrednost smo 

presegli za 54%.  

 

Kazalnika rezultata: Prihodek na zaposlenega iz dejavnosti, ki so deleţne podpor (ne za 

naloţbe v obnovljiv vir energije na kmetijah) 

Ciljna vrednost indeksa planiranega prihodka na zaposlenega glede na izhodiščno stanje je 

znašala 115, indeks, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do 

30.6.2009 pa znaša 77. Ciljna vrednost ni doseţena in sicer zaostaja za 23 indeksnih točk. Iz 

zgornje tabele lahko vidimo, da rezultat v okviru prvih dveh instrumentov presega zastavljene 

cilje, medtem, ko v okviru tretjega in četrtega instrumenta še ne. Razlog kaţe iskati v tem, da 

je bila večina investicij zaključena šele v letu 2008. V dejavnost je bilo ţe potrebno vloţiti 

določeno število delovnih ur, polnega prihodka pa še ni bilo. Na gospodarstvih se je prihodek 

od podprtih dejavnosti v okviru celotnega ukrepa sicer dvakrat povečal (iz 2.9 na 6.2 mio 

EUR), ker pa so za podprte dejavnosti na novo porabili veliko delovnih ur, je kazalnik 

prihodka na PDM niţji od ciljne vrednosti. Pričakujemo lahko, da se bo ob polnem delovanju 

podprtih investicij, kazalnik v prihodnjih letih krepko povečal. 

 

Kazalnika rezultata: Energija iz dejavnosti, ki so deleţne podpor (samo za naloţbe v 

obnovljiv vir energije na kmetijah)  

Pri pridobivanju energije kazalnik izraţen v indeksu ne pokaţe pravilnih rezultatov, saj 

primerjava ni smiselna, ker gre samo za nove objekte, kjer je izhodiščno stanje 0. V preteklem 

letu 2008 so gospodarstva, ki so pridobila sredstva v okviru tega ukrepa proizvedla 5.050 

MWh energije, kar po podatkih SURS za leto 2007 predstavlja 0,3 promile celotne slovenske 

proizvodnje energije. 

 

Kazalnik vpliva: Število novih delovnih mest 

Pri tem kazalniku je potrebno opozoriti, da ne gre za nove dejanske zaposlitve, ampak za 

povečanje letnega števila delovni ur, potrebnih za opravljanje podprte dejavnosti. Porabljene 

delovne ure smo preračunali na polnovredne delovne moči (PDM) in sicer pomeni 1 PDM 

porabo 1800 ur. Ciljna vrednost povečanja PDM glede na izhodiščno stanje je znašala 40, 

podatek o številu PDM, pridobljen iz anketnih poročil za projekte, ki so bili zaključeni do 

30.6.2009 pa znaša 133. Pri končnih prejemnikih, ki so izvedli projekte v okviru prvega 

instrumenta se je število PDM za podprto dejavnost povečalo za 25, pri končnih prejemnikih, 

ki so izvedli projekte v okviru drugega instrumenta 52 v okviru tretjega in četrtega 

instrumenta pa za 56 PDM. Ciljno vrednost smo presegli za 323%. Vzrok za tako visoko 

povečanje gre iskati v dejstvu, da je veliko gospodarstev začelo opravljati podprto dejavnost 

povsem na novo. 
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Pri analizi prikazanih rezultatov kazalnikov rezultata in vpliva iz naslova izvajanja tega 

ukrepa je potrebno upoštevati še dvoje in sicer: 

- finančne podatke o zaključenih projektih smo pridobili na podlagi anket, kjer pa se je 

odzvalo ca. 60% vseh zaključenih projektov..  

- upoštevali smo nominalne vrednosti iz vlog na dan oddaje vloge na javni razpis oziroma 

iz leta 2008, nismo pa upoštevali rasti inflacije.  

 

4.1.3.4 Ukrep 3.4: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke 

vrednosti gozdov  

 

Finančno izvajanje ukrepa  

 

Tabela 15: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.4 

do 30.6.2009 

v 000 EUR 

 

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni organ3 

Število 

sofinanciranih 

instrumentov/ 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

3.4 
3.249 100,0 4.572 140,7 4.733 145,7 4.733 145,7 3.254 100,2 1.543 95,0 3 

Skupaj 

PN 3 

49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 52.534 106,1 49.691 100,4 23.771 93,8 73 

SKUPAJ 

EPD 
334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP 

Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 

Opomba 3 osnova za izračun deleţa je samo EU del 

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 

(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-
ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 

pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi (vendar brez odobrenih pritoţb). Sredstva odstopov 

od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo.  
Pri ukrepu 3.4. se ne podpisuje pogodb, ampak se KP izda le upravna odločbo. Podatki o podpisanih upravnih odločbah zagotavljajo 

kontinuiteto poročanja s predhodnimi poročili in so namenjeni tekočemu spremljanju izvajanja po posameznih letih. 

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

 

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je 

predstavljena v Prilogi 10. 

 

Drţavne pomoči 

Aktivnosti, ki so sofinancirane znotraj ukrepa, spadajo v področje uporabe 36. člena Pogodbe 

ES, saj se naloţbe nanašajo na proizvode, zajete v Prilogi I. Pogodbe ES. 

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so zasebni lastniki gozdov, njihova zdruţenja 

in zakupniki zasebnih gozdov.  

Glede na glavni cilj ukrepa 3.4: izboljšati ekološki stabilnost in gospodarsko rast gozdov, je 

največ projektov namenjenih negi mlajših razvojnih faz (obţetev, nega mladja, nega gošče, 

nega letvenjaka, nega drogovnjaka).  

 



Polletno poročilo 2009 

 98 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

V letu 2009 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.4 Investicije v gozdove za izboljšanje 

gospodarske in ekološke vrednosti gozdov prav tako se v letu 2009 ni izvedlo nobeno 

izplačilo. Izvajale so se le aktivnosti zaključevanja programskega obdobja. V letu 2009 je bil 

v obdobju do 30.6.2009 pripravljen en zahtevek za povračilo in sicer za 3. instrument v 

vrednosti 128.062,42 EUR (EU del). Na PO je bil posredovan 28.5.2009. 

Do 30.6.2009 so bili finančno zaključeni 3 projekti EPD. 

 

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.4 do 30.6.2009 
 

Kazalnik Ciljne 

vrednosti 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2004 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2005 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2006 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2007 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2008 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004- 

2006 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004- 

2007 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004- 

2008 

Rezultati 

izvajanja do 

30.6.2009 

Učinek: Število 

projektov, 

deleţnih 

podpore                                                                                                                                                     

300 1.706 2.273 4.788 0 0 8.767 8.767 8.767 8.767 

  Število 

končnih 

prejemnikov, 

ki prejmejo 

podporo 

20.000 1.680 1.959 3.412 2.099 813 7.051 

 

9.150 9.963 9.963 

Rezultat: Izboljšana 

stabilnost in 

kakovost 

gozdov kot 

posledica 

izvajanja 

ukrepa 

20.000 ha 2.539,40 

ha 

3.538 ha 6.220 ha 2.723 ha 4.589,05 

ha 

12.297,40 

ha 

15.020,40 

ha 

19.609,45 

ha 

19.609,45ha 

Vpliv: Površina 

obnove 

gozda 

1.200 ha 0 366 ha 727 ha 195 ha 124 ha 1.093 ha 1.288 ha 1.412 ha 1.412 ha 

  Površina 

negovanih 

mlajših 

razvojnih faz 

17.000 ha 2.539,40 

ha 

2.715 ha 4.855 ha 2.151 ha 4.458,30 

ha 

10.109,40 

ha 

12.260,40 

ha 

16.718,70 

ha 

16.718,70 ha 

  Površina 

zaščitenega 

mladovja 

1.800 ha 0 426 ha 550 ha 299 ha 0,21 ha 976 ha 1.275 ha 1.275,21 

ha 

1.275,21 ha 

  Površina 

ţivljenjskega 

prostora 

prostoţivečih 

ţivali 

90 ha 0 31 ha 88 ha 78 ha 6,54 ha 119 ha 197 ha 203,54 ha 203,54 ha 

Vir: PD 2004-2006, MKGP 30.6.2009 

Opomba: Upoštevano je število projektov deleţnih podpore.  

 

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.4 do 30.6.2009 

 

Kazalnik učinka: Število projektov, deleţnih podpore 

V EPD je bilo predvideno, da bo v obdobju 2004-2006 število projektov deleţnih podpore 

okoli 300, dejansko je bilo podprtih 8.767 projektov. Povprečna gozdna posest v Sloveniji je 

zelo majhna. Pričakovalo se je, da se bodo lastniki gozdov zdruţili v zdruţenja lastnikov 
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gozdov in tako kandidirali za sredstva, vendar do tega v takšni meri, kot se je pričakovalo, ni 

prišlo. Naknadno se je ugotovilo, da zaradi administrativno tehničnih postopkov zdruţevanje 

lastnikov gozdov v skupinsko vlogo ni mogoče.  

 

Kazalnik učinka: Število končnih prejemnikov, ki prejmejo podporo 

Zaradi velikega števila vlog je v petih letih število končnih prejemnikov naraslo na 9.963. Za 

zmanjšanje administrativne in finančne obremenitve so se na ukrepu 3.4 izdajale le upravne 

odločbe, ki so vsebovale vse elemente pogodbe. 

 

Kazalnik rezultata: Izboljšana stabilnost in kakovost gozdov kot posledica izvajanja ukrepa 

Izboljšana stabilnost in kakovost gozdov do 30.6.2009 (19.609,45  ha) kot posledica izvajanja 

ukrepa je skoraj dosegla ciljno vrednostjo 20.000 ha. Dinamika izvajanja del v gozdovih, ki 

so predmet podpore v okviru 3. inštrumenta znotraj tega ukrepa je bila planirana tako, da se je 

največ dela opravilo v letu 2006, manj pa v ostalih dveh letih. 

  

Kazalnik vpliva: Površina obnove gozda 

Površina obnove gozda, ki je bila načrtovana, je bila do 30.6.2009 preseţena za 18%.  

 

Kazalnik vpliva: Površina negovanih mlajših razvojnih faz 

Površina negovanih mlajših razvojnih faz, ki je bila načrtovana, je bila do 30.6.2009 doseţena 

skoraj v celoti (98%). Razlike med načrtovanimi vrednostmi kazalcev in vrednostmi na koncu 

leta 2008 se razlikujejo, ker niso bila porabljena vsa razpoloţljiva sredstva tega ukrepa ter 

prijave na razpis niso imele enake strukture, kot je bila načrtovana. 

  

Kazalnik vpliva: Površina zaščitenega mladovja 

Površina zaščitenega mladovja, ki je bila načrtovana, je bila do 30.6.2009 doseţena le v 71%. 

Razlike med načrtovanimi vrednostmi kazalcev in vrednostmi na koncu leta 2008 se 

razlikujejo, ker niso bila porabljena vsa razpoloţljiva sredstva tega ukrepa ter prijave na razpis 

niso imele enake strukture, kot je bila načrtovana. 

  

Kazalnik vpliva: Površina ţivljenjskega prostora prostoţivečih ţivali 

Površina ţivljenjskega prostora prostoţivečih ţivali, je bila do 30.6.2009 preseţena za več kot 

dvakrat.  

 

Načrtovane vrednosti kazalnikov in doseţene vrednosti do 30.6.2009 se razlikujejo, ker niso 

bila porabljena vsa razpoloţljiva sredstva tega ukrepa ter prijave na razpis niso imele enake 

strukture, kot je bila načrtovana. Sredstva, ki se niso uporabila v okviru tega ukrepa, so se 

prerazporedila na druge ukrepe sklada EKUJS, kjer je zaradi večjega črpanja prišlo do 

pomanjkanja sredstev. 
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4.1.3.5 Ukrep 3.5: Trţenje kakovostnih kmetijskih in ţivilskih proizvodov  

 

Finančno izvajanje ukrepa 
 

Tabela 16: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.5 

do 30.6.2009 
                                                                                                                              v 000 EUR 

 

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni organ3 

Število 

sofinanciranih 

instrumentov 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

3.5 
712 100,0 821 115,5 788 110,8 764 107,4 711 100,0 268 75,2 4 

Skupaj 

PN 3 

49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 52.534 106,1 49.691 100,4 23.771 93,8 73 

SKUPAJ 

EPD 
334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP 

Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 

Opomba 3 osnova za izračun deleţa je samo EU del 

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 
(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-

ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 

pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi (vendar brez odobrenih pritoţb). Sredstva odstopov 
od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

 

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je 

predstavljena v Prilogi 10. 

 

Drţavne pomoči 

Aktivnosti, ki so sofinancirane znotraj ukrepa, spadajo v področje uporabe 36. člena Pogodbe 

ES, saj se naloţbe nanašajo na proizvode, zajete v Prilogi I. Pogodbe ES. 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

V letu 2009 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.5 Trţenje kakovostnih kmetijskih in ţivilskih 

proizvodov prav tako se v letu 2009 ni izvedlo nobeno izplačilo. Izvajale so se le aktivnosti 

zaključevanja programskega obdobja. V letu 2009 v obdobju do 30.6.2009 ni bil pripravljen 

noben zahtevek za povračilo. 

Do 30.6.2009 so bili finančno zaključeni 3 projekti EPD, en projekt EPD še ni zaključen, saj 

eden od investitorjev v okviru projekta EPD še ni zaključil projekta in je zaprosil AKTRP za 

podaljšanje roka zaključka projekta, določenega v pogodbi. Sama izvedba projekta za 

uvajanje programov zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN 45011 (projekt v okviru 

drugega instrumenta) se je z aneksom k pogodbi podaljšala certifikacijskemu organu, ki se je 

javil za akreditacijo po standardu SIST EN 45011 in je v fazi pridobivanja akreditacije. Rok 

za izvedbo projekta je bil podaljšan do konca leta 2009.Agencija je končnemu prejemniku ţe 

izplačala dva zahtevka, tretjega pa bi izplačala ob zaključku projekta. Agencija je končnemu 

prejemniku odobrila podaljšanje zaključka projekta, vendar je zmanjšala odobrena sredstva do 

višine ţe izplačanih sredstev, ter pogojevala zaključek projekta s tem, da končnemu 

prejemniku ni potrebno vrniti vseh ţe izplačanih sredstev. Končni prejemnik se je strinjal s 

tem, da se mu odobrena sredstva zmanjšajo, ter da zaključi projekt do konca leta 2009. 
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Končni prejemnik je dne 28.12.2009 predloţil dokazila o zaključku projekta in podpisal aneks 

za uskladitev medsebojnih obveznosti. Na ta način je bil tudi drugi inštrument zaključen. 

 

1. podukrep: Ustanavljanje in vzdrţevanje shem kakovosti za posebne kmetijske 

pridelke oziroma ţivila  

Postopek registracije (priznavanja) in certificiranja posebnih kmetijskih pridelkov oziroma 

ţivil je zelo zahteven in dolgotrajen. Zaradi tega so se na razpise lahko javili samo vlagatelji, 

ki so vključeni v sheme kakovosti (so vsaj v postopku registracije). Do 30.6.2009 je bilo v 

sistemu shem kakovosti v Sloveniji (neodvisno od sofinanciranja v okviru tega ukrepa) 

zaščitenih 37 proizvodov skupin proizvajalcev. Certificiranih proizvodov je bilo do 30.6.2009 

19 (letno obnavljajo certifikat z zunanjimi kontrolami). 

Glede na kategorijo proizvodov, za katere so bili podprti projekti v okviru prvih treh razpisov 

je bilo 7 projektov namenjenih jedem z zajamčeno tradicionalno posebnostjo, 8 projektov je 

bilo namenjenih oljem in namiznim oljkam, 9 projektov mesu in mesnim izdelkom, 3 projekti 

sirom ter po 1 projekt jajcem, medu in čebuli.  

Za sofinanciranje stroškov akreditacije certifikacijskih organov v primeru so bile podprte 3 

vloge. 

Na ukrepu je opazno povečano zanimanje potencialnih skupin proizvajalcev, ki se ţelijo 

vključiti v sheme kakovosti in zaščititi svoje proizvode, prav tako pa je opazen tudi interes 

vzdrţevanja certifikatov, kar dolgoročno zagotavlja preţivetje celotnega sistema shem 

kakovosti. S pomočjo ukrepov se je povečalo zanimanje za zaščito slovenskih jedi po eni od 

obstoječih shem kakovosti. 

 

Finančno izvajanje ukrepov do 30.6.2009 na drugem in tretjem instrumentu:  

1. V okviru drugega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 8.4.2005 

objavila javni razpis v višini 1.081.946,00 EUR 
10

. Na razpis je prispelo 15 vlog, od 

tega jih je bilo 14 odobrenih in 1 zavrţena. Skupna vrednost odobrenih sredstev je 

213.318,73 EUR.. Umikov vlog ni bilo, prav tako ni bilo odstopov od pogodb. V 

okviru tega instrumenta je bilo do 30.6.2009 izplačanih 178.103,30 EUR.  

2. V okviru tretjega instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 7.10.2005 

objavila javni razpis v višini 351.239,67 EUR. Na razpis je prispelo 12 vlog katere so 

bile vse odobrene. Umikov vlog ni bilo, prav tako ni bilo odstopov od pogodb. Skupna 

vrednost odobrenih sredstev je 321.482, 35 EUR.. V okviru tega instrumenta je bilo do 

30.6.2009 izplačanih 292.492,25 EUR.  

 

2. podukrep: Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti - Program 

ozaveščanja kot enkraten projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in 

drţavnih simbolov kakovosti 

 

Do 30.6.2009 nismo v okviru tega podukrepa izvajali nobenih aktivnosti. Sredstva namenjena 

za podukrep so bila zelo nizka za nabor aktivnosti, zahtevane po projektu. Kljub krajši 

promocijski akciji je MKGP s tem projektom uspešno pridobijo celotno kreativo vseh oglasov 

(TV, radio, tiskani oglasi, plakati), katero bomo lahko uporabili v nadaljnjih promocijskih 

akcijah.  

 

Finančno izvajanje četrtega instrumenta do 30.6.2009 

V okviru 4. instrumenta znotraj tega ukrepa je MKGP, AKTRP, 2.12.2005 objavila javno 

naročilo za Program ozaveščanja kot enkraten projekt promocije simbolov Evropske unije in 

                                                 
10

 Razpoloţljiva sredstva za celoten ukrep so se zmanjšala za 1,6 mio EUR s sklepom Nadzornega odbora EPD 

2004-2006 sprejetim na tretji dopisni seji 21.10.2005. 
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državnih simbolov za leto 2006 v višini 100.847,94 EUR. Na razpis so prispele 4 vloge. Po 

zaključku javnega naročila je bil izbran en vlagatelj: Pristop d.o.o. V okviru tega instrumenta 

je bilo do 30.6.2009 izplačanih 100.847,94 EUR. 

 

Na ukrepu 3.5 se nadaljuje povečano zanimanje potencialnih skupin proizvajalcev, ki se ţelijo 

vključiti v sheme kakovosti in zaščititi svoje proizvode, prav tako pa je opazen tudi interes 

vzdrţevanja certifikatov, kar dolgoročno zagotavlja preţivetje celotnega sistema shem 

kakovosti.  

Sredstva namenjena za 2. podukrep so bila zelo nizka za nabor aktivnosti, zahtevane po 

projektu. Kljub krajši promocijski akciji je MKGP s tem projektom uspešno pridobilo celotno 

kreativo vseh oglasov (TV, radio, tiskani oglasi, plakati), katero bo mogoče uporabiti v 

nadaljnjih promocijskih akcijah.  

 

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.5 do 30.6.2009 
 

Kazalnik Ciljne 

vrednosti 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2004 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2005 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2006 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2007 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2008 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004 -

2006 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004 - 

2007 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004 - 

2008 

Rezultati 

izvajanja 

do 

30.6.2009 

Učinek: Število 

projektov, 

deleţnih 

podpore:  

93 7 14 13 0 0 34 34 34 34 

Rezultat: Povečano 

število 

certificiranih 

posebnih 

kmetijskih 

pridelkov in 

ţivil višje 

vrednosti  

60 4 4 0 0 0 8 8 8 8 

  Pooblaščeni 

organi za 

organizacijo 

kontrole in 

certificiranje 

3 1 1 0 0 0 2 2 2 2 

  Povečano 

število novih 

skupin 

proizvajalcev 

30 0 2 0 0 0 2 2 2 2 

Vpliv: Izboljšan 

ekonomski 

učinek 

skupin 

proizvajalcev 

(BDV) - 

indeks 

(izhodišče 

100) 

110 n. p.* n. p.* n. p.* n. p.* n. p.* n. p.* n. p.* n. p.* n. p.* 

Vir: PD 2004-2006, MKGP 30.6.2009 

Opomba: Upoštevano je število projektov, deleţnih podpore.  

*Ker so vlagatelji na tem ukrepu predvsem društva in zdruţenja, ki niso pravne osebe, in v skladu z zakonodajo, ki ureja 

delovanje društev, ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna 

dejavnost je pridobitna dejavnost, ni bilo mogoče pridobiti podatkov o BDV na zaposlenega 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 3.5 do 30.6.2009 

 

Kazalnik učinka: Število projektov, deleţnih podpore 

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 34 projektov. V okviru 

prvega instrumenta je bilo podprtih 7 projektov, v okviru drugega instrumenta 14, v okviru 

tretjega instrumenta 12 in v okviru četrtega instrumenta 1 projekt v okviru 1. podukrepa: 

Ustanavljanje in vzdrţevanje shem kakovosti za posebne kmetijske pridelke oziroma ţivila. 

Doseţeno je bilo 36% načrtovane ciljne vrednosti. 

Postopek registracije (priznavanja) in certificiranja posebnih zaščitenih kmetijskih pridelkov 

oziroma ţivil je zelo zahteven in dolgotrajen postopek. Zaradi dolgotrajnih postopkov pri 

pridobivanju zaščite na nacionalnem nivoju in kasneje na evropskem nivoju ni bilo veliko 

potencialnih vlagateljev, ki proizvajajo zaščitene kmetijske pridelke oziroma ţivila v RS, ki bi 

se lahko javili na objavljene JR. Problem se je pojavil tudi v prilagajanju na nov JR, ki je bil 

vlagateljem še neznan. Kljub manjšemu številu potencialnih vlagateljev je opaziti večanje 

zanimanja za ta ukrep, saj je izvajanje ukrepa pripomoglo k povečanju interesa za zaščito 

slovenskih kmetijskih pridelkov oziroma ţivil. V letu 2004 je bil na trgu zgolj en certificiran 

slovenski zaščiten kmetijski pridelek oziroma ţivilo. Do 30.6.2009 pa je bilo na trgu ţe 19 

certificiranih proizvodov, kar kaţe na počasno a vztrajno večanje interesa proizvajalcev za 

vključevanje v sheme kakovosti. 

 

Kazalnik rezultata: Povečano število certificiranih posebnih kmetijskih pridelkov in ţivil 

višje vrednosti 

Pri podprtih shemah kakovosti se je zaradi laţjega spremljanja celotnega sistema zaščitenih 

kmetijskih pridelkov oziroma ţivil vzpostavil sistem certificiranja, kjer certifikacijski organ 

načelom certificira skupino proizvajalcev določenega zaščitenega kmetijskega pridelka 

oziroma ţivila in ne posameznih članov, ki so certificirani. Iz tega razloga so se na JR za 

pokrivanje stroškov certificiranja javile skupine proizvajalcev . V obdobju od 2004-2008 je 

bilo v okviru 17 projektov (v letu 2004 je bilo podprto certificiranje 4 kmetijskih pridelkov 

oz. ţivil, v letu 2005 8 kmetijskih pridelkov oziroma ţivil in v letu 2006 5 kmetijskih 

pridelkov oz. ţivil) podprto certificiranje skupno osmih kmetijskih pridelkov oziroma ţivil, 

kar predstavlja kontrolo ca. 140 kmetijskih gospodarstev, ca. 25 predelovalnih podjetij 

(manjša, srednja in velika podjetja) ter ca. 50 gostiln oz. kmečkih turizmov. 

 

Kazalnik rezultata: Pooblaščeni organi za organizacijo kontrole in certificiranje 

Pooblaščeni organi za organe za organizacijo kontrole in certificiranje (cilj 3), doseţeno 2: v 

finančnem obdobju 2004-2006 so bili podprti trije projekti za uvajanje programov 

zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN 45011. En projekt je bil podprt za uvajanje 

celotnega programa zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN 45011 ter dva projekta za 

pridobitev akreditacije po standardu SIST EN 45011. En certifikacijski organ je uvedel 

celotni program zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN 45011 in pridobil akreditacijo, 

ki jo je v okviru tretjega instrumenta tudi obnovil, le-to sedaj letno vzdrţuje. Drugi 

certifikacijski organ se je javil za akreditacijo po standardu SIST EN 45011 in je ţe imel 

presojo. Po izvedenih korektivnih ukrepih čaka na končno presojo. Rok za izvedbo projekta 

za izvajanje programov zagotavljanja kakovosti  po standardu SIST EN 45011 mu je bil 

podaljšan do konca leta 2009. Na splošno se predvideva, da bodo do konca leta 2009 v 

Sloveniji trije imenovani certifikacijski organi. 

 

Kazalnik rezultata: Povečano število novih skupin proizvajalcev 

Povečano število novih skupin proizvajalcev (cilj 30), doseţeno 2: na področju shem 

kakovosti se je v obdobju od 2004-2006 na novo ustanovilo 9 skupin proizvajalcev, od katerih 
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sta se samo dve skupini proizvajalcev odločili za kandidiranje na JR tega ukrepa. Največje 

zanimanje pri skupinah proizvajalcev je bilo kandidiranje za povrnitev stroškov certificiranja, 

priprave specifikacije in študij. Pojavlja se tudi situacija, da določena skupina proizvajalcev 

zastopa večje število zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma ţivil, kar je s stališča trţnega 

pristopa ugodneje in bolj smiselno. V obdobju 2004-2006 so bile skupine proizvajalcev v 

večji meri neprofesionalne. To se je po letu 2007 začelo tudi spreminjati in v letu 2008 se je 

ţe kazal večji interes po zaposlitvah znotraj skupine proizvajalcev, kar je vplivalo na trţni 

pristop skupin proizvajalcev. Sistem kakovosti se je v letu 2004 šele vzpostavljal, kar se 

opaţa tudi pri majhnem interesu skupin za pridobitev sredstev glede ustanavljanja skupin 

proizvajalcev. 

 

Kazalnik vpliva: Izboljšan ekonomski učinek skupin proizvajalcev (BDV) 

Ker so vlagatelji na tem ukrepu predvsem društva in zdruţenja, ki niso pravne osebe, in v 

skladu z zakonodajo, ki ureja delovanje društev, ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega 

namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, 

ni bilo mogoče pridobiti podatkov o BDV na zaposlenega. Društva in zdruţenja so bila 

ustanovljena za zaščito in promocijo določenega proizvoda in nimajo vpliva nad proizvedeno 

količino proizvoda in njegovim trţenjem. Proizvodnjo in trţenje izvajajo njihovi člani kot 

posamezniki zasebniki.  
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4.1.3.6 Ukrep 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov  

 

Finančno izvajanje ukrepa 

 

Tabela 17: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.6 

do 30.6.2009 
                                                                                                                          v 000 EUR 

 

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni organ3 

Število 

sofinanciranih 

instrumentov/ 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

3.6 
408 100,0 627 153,5 350 85,8 311 76,2 311 76,2 233 76,2 3 

Skupaj 

PN 3 

49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 52.534 106,1 49.691 100,4 23.771 93,8 73 

SKUPAJ 

EPD 
334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP 

Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 
Opomba 3 osnova za izračun deleţa je samo EU del 

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 

(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-
ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 

pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi (vendar brez odobrenih pritoţb). Sredstva odstopov 

od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

 

 

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je 

predstavljena v Prilogi 10. 

 

Drţavne pomoči 

Ni priglašeno kot drţavna pomoč.  

 

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so zasebne ali pravne osebe s prebivališčem ali 

sedeţem v RS in registrirane za dejavnosti morskega ribolova. 

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

 

V letu 2009 ni bilo novih razpisov na ukrepu 3.6: Posodobitev obstoječih plovil in mali 

priobalni ribolov prav tako se v letu 2009 ni izvedlo nobeno izplačilo. Izvajale so se le 

aktivnosti zaključevanja programskega obdobja. V letu 2009 ni bil pripravljen noben zahtevek 

za povračilo. Vsa povračila za ukrep 3.6 so bila realizirana ţe pred letom 2009. 

Do 30.6.2009 so bili finančno zaključeni 3 projekti EPD. 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 3.6 do 30.6.2009 
 

Kazalnik Ciljne 

vrednosti  

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2004 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2005 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2006 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2007 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2008 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004- 

2006 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004- 

2007 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004- 

2008 

Rezultati 

izvajanja 

do 

30.6.2009 

Učinek: Število 

posodobljenih 

plovil 

30 5 9 5 0 0 19 19 19 19 

Rezultat: Posodobljene 

BT - indeks 

(izhodišče 

100) 

140 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  Posodobljeni 

kW - indeks 

(izhodišče 

100) 

140 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  Zmanjšane t / 

prilova - 

ocena - 

indeks 

(izhodišče 

100) 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Vpliv: Zagotovljena 

/ odprta nova 

delovna 

mesta - 

indeks 

(izhodišče 

100) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Vir: PD 2004-2006, MKGP 30.6.2009 

Opomba: Upoštevano je število projektov, deleţnih podpore.  

 

Napredek pri izvajanju ukrepa 3.6 do 30.6.2009 
Ob zaključevanju programa EPD 2004-2006 se izkazuje, da je bil interes vlagateljev za 

vlaganje sredstev v naloţbe, ki jih podpirajo ukrepi 3. PN različen od predvidenega ob 

načrtovanju programa. Na ukrepu 3.7 je bilo zaznati večje povpraševanje in število 

vlagateljev ter prejemnikov sredstev, na ukrepu 3.6 pa se izkazuje niţja poraba sredstev kot 

je sprejeta višina pravic porabe v finančni tabeli PD. Na ukrepu 3.6 so sredstva ostala 

predvsem zaradi slabe ekonomske situacije in negotove prihodnosti ribiškega sektorja v 

RS. Ţe več let se pojavlja izrazit negativni trend ulova rib, proizvodni stroški. 

predvsem cene goriv se stalno višajo, pa tudi poraba rib v Sloveniji je relativno nizka. 

Vse to so razlogi, da ribiči. ki se ukvarjajo z gospodarskim ribolovom niso v večji meri 

kandidirali na razpoloţljiva sredstva EPD. Da bi uspešno počrpali vsa dodeljena finančna 

sredstva 3. PN pri ukrepih 3.6 in 3.7, 

odobrene z EPD 2004-2006, je bila potrebna prerazporeditev med ukrepi znotraj FIUR v okviru 

PD EPD 2004-2006.  

 

Kazalnik učinka: Število posodobljenih plovil 

Število posodobljenih plovil (cilj 30), doseţeno 19:  

V letih 2004, 2005, 2006 in 2007 so bili izvedeni skupaj trije skupinski projekti v okviru 

katerih je bilo posodobljeno skupaj 19 ribiških plovil. Cilj modernizacije 30 plovil ni bil 

doseţen predvsem zaradi negotovosti ribičev, kaj se bo z njimi dogajalo v prihodnosti 

(zmanjšanje ribolovnih fondov, niţje cene rib na trgu,…). 
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Kazalnik rezultata: Posodobljene BT 

Posodobljene BT - indeks izhodišče 100, cilj 140, rezultat 100:  

Zaradi kvote, ki jo ima RS, se navedeni indeks ne spremeni. Naloţbe, ki imajo za posledico 

povečanje BT, niso bile dovoljene. 

 

Kazalnik rezultata: Posodobljeni kW 

Posodobljeni kW - indeks izhodišče 100, cilj 140, rezultat 100:  

Zaradi kvote, ki jo ima RS, se navedeni indeks ne spremeni. Naloţbe, ki imajo za posledico 

povečanje kW, niso bile dovoljene. 

 

Kazalnik rezultata: Zmanjšane t / prilova 

Zmanjšane t / prilova - ocena - indeks izhodišče 100, cilj 80, rezultat 80. Cilj je doseţen. 

 

Kazalnik vpliva: Zagotovljena / odprta nova delovna mesta 

Zagotovljena/odprta nova delovna mesta – ciljna vrednost 100 (cilj je bil preprečiti upad 

števila delovnih mest v projektih deleţnih podpore). Vsa delovna mesta so ohranjena.  

 

Komentar glede doseganja ciljev  

V zadnjih letih se je gospodarski oziroma finančni poloţaj ribičev, ki se ukvarjajo z morskim 

gospodarskim ribolovom poslabšal, saj je ulova vedno manj, cene rib padajo, hkrati pa se 

cene goriva in rezervnih delov neprestano dvigajo. Zaradi negotovosti, kaj se bo dogajalo v 

sektorju morskega gospodarskega ribolova v prihodnje in obveza, da morajo prejemniki 

sredstev še pet let po zadnjem izplačilu sredstev ohraniti dejavnost, je na javne razpise 

prispelo manj vlog od pričakovanj pri pripravi EPD-ja. ).  
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4.1.3.7 Ukrep 3.7: Ribogojstvo, predelava in trţenje  

 

Finančno izvajanje ukrepa  

 

Tabela 18: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni ukrepa 3.7 

do 30.6.2009 
                                                                                                                         v 000 EUR 

 

Razpoloţljiva 

sredstva 2004-

2006 

Razpisana 

sredstva2 

Dodeljena 

sredstva2 

Podpisane 

pogodbe2 

Izplačila iz 

proračuna RS2 

Posredovani 

zahtevki za 

povračilo na 

plačilni organ3 

Število 

sofinanciranih 

instrumentov 

EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

3.7 
1.967 100,0 2.360 120,0 2.343 119,1 2.283 116,1 2.232 113,5 1.323 89,7 4 

Skupaj 

PN 3 

49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 52.534 106,1 49.691 100,4 23.771 93,8 73 

SKUPAJ 

EPD 
334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107 239.074 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), MKGP 
Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 

Opomba 3 osnova za izračun deleţa je samo EU del 
Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 

(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-

ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 
pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko niţja kot je 

prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritoţb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

 

Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD v poročilu – stanje na dan 30.6.2009 je 

predstavljena v Prilogi 10. 

 

Drţavne pomoči 

Ni priglašeno kot drţavna pomoč.  

 

Končni prejemniki sredstev iz javnega razpisa so podjetja, ki so registrirana za ribogojstvo 

in/ali predelavo rib ter so fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali sedeţem v RS. 

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

V letu 2009 ni bilo novih razpisov na 3.7: Ribogojstvo, predelava in trţenje, prav tako se v 

letu 2009 ni izvedlo nobeno izplačilo. Izvajale so se le aktivnosti zaključevanja programskega 

obdobja. V letu 2009 je bil v obdobju do 30.6.2009 pripravljen en zahtevek za povračilo in 

sicer za 4. instrument v vrednosti 75.510,99 EUR (EU del). Na PO je bil posredovan 

28.5.2009. 

Do 30.6.2009 so bili zaključeni 4 projekti EPD. 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 3.7 do 30.6.2009 

 
Kazalnik Ciljne 

vrednosti 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2004 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2005 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2006 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2007 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letu 

2008 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004- 

2006 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004- 

2007 

Rezultati 

glede na 

izvajanje 

v letih 

2004- 

2008 

Rezultati 

izvajanja 

do 

30.9.2009 

Učinek: 

  

  

  

Število novih 

ribogojnic 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Število 

posodobljenih 

ribogojnic 

25 1 1 5 0 0 7 7 6 6 

Število novih in 

posodobljenih 

predelovalnih 

enot 

20 2 2 9 0 0 13 13 12 12 

Število novih in 

posodobljenih 

obstoječih 

podjetij, ki 

omogočajo 

boljše trţenje 

ribiških 

proizvodov 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rezultat: 

  

  

Povečana 

proizvodnja 

sveţih rib in 

hlajenih 

proizvodov 

180 t 0 10 t 35 t 36 t 20 t 45 t 81 t 101 t 101 t 

Povečana 

proizvodnja 

predelanih rib 

300 t 0 554 t 255 t 243 t 442t 809 t 1.052 t 1494 t 1494 t 

Število podjetij, 

ki imajo koristi 

od izboljšanja 

standardov 

kakovosti, 

higiene in 

zdravja 

20  1 0 1 3 1 2 5 5 

Vpliv: Ekonomska 

storilnost 

(merjena z 

BDV (GVA) na 

zaposlenega v 

podjetjih, 

deleţnih 

podpore, glede 

na povprečno 

storilnost 

panoge) 

(indeks, 

izhodišče = 

100) 

110 - 124 103 121 113 103 121 113 113 

Vir: PD 2004-2006, MKGP 30.6.2009 
Opomba: Upoštevano je število projektov, deleţnih podpore.  
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Napredek pri izvajanju ukrepa 3.7 do 30.6.2009 

 

V okviru tega ukrepa je bilo v sklopu štirih javnih razpisov podprtih 20 projektov. Dva 

upravičenca sta odstopila od pogodbe o sofinanciranju.  

Do 30.6.2009 se je zaključilo skupaj 18 projektov, od tega 6 na področju ribogojstva in 12 

na področju predelave rib in ribiških proizvodov. Razlog, zakaj se ribogojci niso odločali 

za večja vlaganja v nove ribogojnice oziroma v posodobitev obstoječih ribogojnic je 

predvsem v tem, da so se po vstopu RS v EU ukinile carine ter je trg postal prenasičen z 

ribami. Posledično se je tudi zniţala prodaja sveţih rib. Hkrati pa so padle cene rib. Na 

podlagi teh dejstev obstoječi ribogojci niso hoteli tvegati z večjimi vloţki v posodobitev 

ribogojnic. Podobno se je zgodilo tudi na področju predelovalne industrije. Cene so po 1. 

maju 2004 padle, trg pa so preplavile predelane ribe predvsem iz Španije, Italije in 

Norveške. Na podlagi tega tudi predelovalna industrija ni hotela tvegati in se odločati za 

večje naloţbe v posodobitev obratov. 

 

Kazalnik učinka: Število novih ribogojnic 

Ciljna vrednost števila novih ribogojnic je znašala 25, rezultat za projekte, ki so bili 

zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 0.  

 

Kazalnik učinka: Število posodobljenih ribogojnic 

Ciljna vrednost števila posodobljenih ribogojnic je znašala 25, rezultat za projekte, ki so bili 

zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 6. Število posodobljenih ribogojnic znaša 24% ciljne 

vrednosti. 

 

Kazalnik učinka: Število novih in posodobljenih predelovalnih enot 

Ciljna vrednost števila novih in posodobljenih predelovalnih enot je znašala 20, rezultat za 

projekte, ki so bili zaključeni do 30.6.2009 pa znaša 12. Število novih in posodobljenih 

predelovalnih enot znaša 60% ciljne vrednosti. 

 

Kazalnik učinka: Število novih in posodobljenih obstoječih podjetij, ki omogočajo boljše 

trţenje ribiških proizvodov 

Ciljna vrednost števila novih in posodobljenih obstoječih podjetij, ki omogočajo boljše trţenje 

ribiških proizvodov je znašala 5, rezultat za projekte, ki so bili zaključeni do 30.6.2009 pa 

znaša 0.  

 

Kazalnik rezultata: Povečana proizvodnja sveţih rib in hlajenih proizvodov  

Na področju proizvodnje sveţih rib in hlajenih proizvodov ciljna vrednost ni doseţena. 

Razlogi nedoseganja ciljnih vrednosti so podobni kot pri kazalcih učinka. Ribogojci niso 

hoteli tvegati s povečanjem proizvodnje pod pogoji, ki so v teh letih vladali na trgu.  

 

Kazalnik rezultata: Povečana proizvodnja predelanih rib 

Povečana proizvodnja predelanih rib (ciljna vrednost 300 t) je bila preseţena za 5 krat, saj je 

bilo doseţeno 1.494 ton predvsem zaradi naloţbe v obrat za predelavo školjk. 

 

Kazalnik rezultata: Število podjetij, ki imajo koristi od izboljšanja standardov kakovosti, 

higiene in zdravja 
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Število podjetij, ki imajo koristi od izboljšanja standardov kakovosti, higiene in zdravja ni v 

celoti doseţena, kajti cilj večine projektov je bilo povečanje proizvodnje z uvajanjem novih 

proizvodnih linij. Stare proizvodne linije se bodo postopno umaknile. Ker so nove linije 

novejše in modernejše, se hkrati izboljšuje tudi kakovost izdelkov, kar posledično pomeni, da 

se izboljšujejo tudi standardi kakovosti, higiene in zdravja. 

 

Kazalnik vpliva: Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) na zaposlenega v podjetjih, 

deleţnih podpore, glede na povprečno storilnost panoge) 

Ekonomska storilnost (merjena z BDV (GVA) na zaposlenega v podjetjih, deleţnih podpore, 

glede na povprečno storilnost panoge) je za tri indeksne točke višja od ciljne vrednosti 

(končna vrednost je 113). 
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4.1.4 Prednostna naloga št. 4: TEHNIČNA POMOČ 

 

 

V skladu z določbami EPD in PD sta se v okviru 4. PN EPD izvajala dva ukrepa in sicer: 

 

 4.1 – Tehnična pomoč – komponenta ESRR 

 4.2 – Tehnična pomoč – komponenta ESS 

 

Tabela 19: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN do 30.6.2009 

 

 

TP 

Razpoloţljiva sredstva 

2004-2006 
Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 

Izplačila iz proračuna 

RS2  

Posredovani zahtevki 

za povračilo na plačilni 
organ3  

Število 

sofinanciranih 
programov***/ 

projektov EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 

4.1 
9.711.086 100,00% / / 11.074.307 114,04% / / 9.976.115 102,7% 7.340.443 100,78% 

8 

programov***/ 

43 projektov 

Pravilo 
11.2 

4.703.966 48,40% / / 4.940.233 105,02% / / 4.819.402 102,45% 3.494.045 99,04% 14 

Pravilo 

11.3 
5.007.120 51,60% / / 6.134.074 122,51% / / 5.156.639 102,99% 3.846.398 102,42% 29 

Ukrep 

4.2 
3.948.859 100,00% / / 4.621.846 117,04% / / 4.133.755 104,7% 3.069.963 103,66% 

4 

programi***/ 

16 projektov 

Pravilo 

11.2 
2.295.261 58,10% / / 2.370.607 103,29% / / 2.314.170 100,84% 1.723.339 100,11% 6 

Pravilo 
11.3 

1.653.598 41,90% / / 2.251.239 136,11% / / 1.819.870 110,03% 1.346.624 108,58% 10 

Skupaj 

PN 4 
13.659.945 100,00% / / 15.696.153 114,91% / / 14.109.870 103,3% 10.410.406 101,61% 

12 

programov***/ 

59 projektov 

Pravilo 

11.2 
6.999.227 51,20% / / 7.310.840 104,46% / / 7.133.572 101,92% 5.217.384 99,39% 

3 

programov***/ 

20 projektov 

Pravilo 

11.3 
6.660.718 48,80% / / 8.385.313 125,89% / / 6.976.509 104,74% 5.193.022 103,95% 

9 

programov***/ 

39 projektov 

SKUPAJ 

EPD 
334.516.689 100,0 386.096.452 115,4 368.756.951 110,2 348.946.899 104,3 358.028.224 107 239.074.406 100,7 364 (344**)   

 

 
 
VIR:  SVLR, resorna ministrstva, MFERAC, ISARR   

Opomba ¹ : % glede na razpoloţljiva sredstva, razen pri ministrstvih, kjer je % ZZP glede na izplačila oz. % izplačil glede na dodeljena 

sredstva (EU in SLO) 
Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 (EU in SLO) 

Opomba ³ : EU del. 
** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 

***  št. programov TP (prvotno 15, po integraciji posredniškega telesa za ESRR so bili 3 programi integrirani v programe OU). 
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Grafikon 1: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN do 30.6.2009 

 

 
 

V skladu s PD in Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v 

Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 07/06) so KU za izvajanje projektov TP naslednji: 

- za ukrep 4.1: notranje organizacijske enote SVLR (OU); ministrstva, vključena v 

izvajanje EPD: MG, MŠŠ, MVZT, MzP, MK, MKGP – PT za EKUJS in FIUR, MF-

PO; JAPTI; JSRSP; 

- za ukrep 4.2: notranje organizacijske enote SVLR (OU); ministrstva, vključena v 

izvajanje EPD: MDDSZ, MŠŠ, MF-UNP; ZRSZ. 

Skladno s 16. členom Uredbe je spremembe projektov TP KU s sklepom potrdil vodja OU. 

KU so pripravili in izvajali projekte TP v skladu z navodili OU.  

Skladno s PD so upravičene aktivnosti za sredstva TP tista, ki se izvajajo v okviru naslednjih 

štirih sklopov aktivnosti: 

a) obveščanje javnosti, 

b) študije in vrednotenja, 

c) upravljanje in izvajanje programa, 

d) računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje. 

Sofinancirane aktivnosti znotraj omenjenih sklopov do 30.6.2009 so: 

- prispevale k uresničitvi obveznosti OU in PT, ki izhajajo iz evropskih uredb in 6. 

poglavja EPD preko spodbujanja razvoja človeških virov PT in OU in lajšanju 

poslovanja s podporo v tehničnem in materialnem smislu; 

- prispevale k zagotavljanju obveščenosti širše javnosti o namenu in delovanju 

strukturnih skladov v splošnem in specifično po skladu; 

- prispevale k nadgradnji in razvoju ISARR za spremljanje in vrednotenje EPD; 

- prispevale k pripravi podlag za učinkovitejše izvajanje projektov v tekočem 

programskem obdobju in pripravi na prihodnje programsko obdobje. 
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Napredek pri izvajanju 4. PN 

 
Vrsta 

kazalnika 

Kazalnik Cilj do 

31.12.2008 

Doseţeno 

do 

31.12.2004 

Doseţeno 

do 

31.12.2005 

Doseţeno 

do 

31.12.2006 

Doseţeno 

do 

31.12.2007 

Doseţeno 

do 

31.12.2008 

Doseţeno 

do 

30.6.2009 

Rezultat Število izdelanih 

okroţnic 
4 (na leto) 4 9 9 9 9 9 

Učinek 
Objava navodil 

4 (ob koncu 

programa) 
4 4 13 25 29 29 

Rezultat 
Število študij in 

vrednotenj 

16 (ob 

koncu 

programa) 

1 11 31 62 86 86 

Rezultat Število povezav z 

drugimi sistemi 

(ISARR) 

5 (ob koncu 

programa) 
1 1 1 4 6 6 

Rezultat 
Število info točk na 

regionalni ravni 

12 (ob 

koncu 

programa) 

43 27 (2) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 

Rezultat Število izdanih 

sporočil za javnost 
20 (na leto) 42 56 68 86 121 121 

Učinek Poizvedbe glede 

obveščanja in 

informiranja 

javnosti 

150 (na 

leto) 
609 / / / / / 

Učinek Obiski spletnih 

strani 

1,6 mio(na 

leto) 
1,3 mio 7,3 mio 10,0 mio / 13,7 mio 13,7 mio 

Vir: PD 2004-2006 in poročila KU 
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4.1.4.1 Ukrep 4.1: Tehnična pomoč – komponenta ESRR 

Finančno izvajanje  

Tabela 20: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN, ukrep 4.1 do 30.6.2009 

TP 

Razpoloţljiva sredstva 2004-
2006 

Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 Izplačila iz proračuna RS2 
Posredovani zahtevki za 

povračilo na plačilni organ3 
Število sofinanciranih 

programov*** /projektov 
EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 4.1 9.711.086 100,00% / / 11.074.307 114,04% / / 9.976.115 102,7% 7.340.443 100,78% 
8 programov***/ 

43 projektov 

Pravilo 11.2 4.703.966 48,40% / / 4.940.233 105,02% / / 4.819.402 102,45% 3.494.045 99,04% 14 

Pravilo 11.3 5.007.120 51,60% / / 6.134.074 122,51% / / 5.156.639 102,99% 3.846.398 102,42% 29 

SVLR / / / / 7.118.314 73,30% / / 6.179.155 63,63% 4.583.911 62,94% 12  

11.2. / / / / 3.508.651 74,59% / / 3.426.040 72,83% 2.524.242 71,55% 3 

11.3. / / / / 3.609.663 72,09% / / 2.753.115 54,99% 2.059.669 54,85% 9  

MKGP / / / / 1.282.411 13,21% / / 1.156.974 11,91% 777.424 10,67% 12  

11.2. / / / / 535.552 11,39% / / 529.398 11,25% 322.656 9,15% 3  

11.3. / / / / 746.859 14,92% / / 627.577 12,53% 454.768 12,11% 9 

MG (JAPTI+SPS) / / / / 212.090 2,18% / / 212.345 2,19% 159.257 2,19% 10 

11.2. / / / / 152.862 3,25% / / 153.118 3,26% 114.837 3,26% 4 

11.3. / / / / 59.227 1,18% / / 59.227 1,18% 44.420 1,18% 6 

MŠŠ / / / / 51.327 0,53% / / 28.078 0,29% 21.058 0,29% 1 

11.2. / / / / 51.327 1,09% / / 28.078 0,60% 21.058 0,60% 1 

11.3. / / / / 0 0,00% / / 0 0,00% 0 0,00% 0 

MVZT / / / / 195.291 2,01% / / 187.520 1,93% 140.639 1,93% 3 

11.2. / / / / 170.340 3,62% / / 164.165 3,49% 123.122 3,49% 1 

11.3. / / / / 24.951 0,50% / / 23.355 0,47% 17.517 0,47% 2 

MF-PO / / / / 355.531 3,66% / / 353.738 3,64% 264.904 3,64% 1 

11.2. / / / / 355.531 7,56% / / 353.738 7,52% 264.904 7,51% 1 

11.3. / / / / 0 0,00% / / 0 0,00% 0 0,00% 0 

MZP / / / / 775.622 7,99% / / 775.622 7,99% 581.716 7,99% 1 

11.2. / / / / 0 0,00% / / 0 0,00% 0 0,00% 0 

11.3. / / / / 775.622 15,49% / / 775.622 15,49% 581.716 15,49% 1 

MK / / / / 1.083.721 11,16% / / 1.082.610 11,15% 811.532 11,14% 3 

11.2. / / / / 165.970 3,53% / / 164.867 3,50% 123.225 3,49% 1 

11.3. / / / / 917.751 18,33% / / 917.743 18,33% 688.308 18,33% 2 

Skupaj PN 4 13.659.945 100,00% / / 15.696.153 114,91% / / 14.109.870 103,3% 10.410.406 101,61% 
12 programov***/  

59 projektov 

Pravilo 11.2 6.999.227 51,20% / / 7.310.840 104,46% / / 7.133.572 101,92% 5.217.384 99,39% 
3 programov***/  

20 projektov 

Pravilo 11.3 6.660.718 48,80% / / 8.385.313 125,89% / / 6.976.509 104,74% 5.193.022 103,95% 
9 programov***/  

39 projektov 

SKUPAJ EPD 334.516.689 100,0 386.096.452 115,4 368.756.951 110,2 348.946.899 104,3 358.028.224 107 239.074.406 100,7 364 (344**)   
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VIR: SVLR, resorna ministrstva, MFERAC, ISARR   

Opomba ¹ : % glede na razpoloţljiva sredstva, razen pri posameznih ministrstvih, kjer je % ZZP glede na izplačila oz. % izplačil glede na dodeljena sredstva (EU in SLO) 

Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 (EU in SLO).  

Opomba ³ : EU del, posredovani ZZP 

Pojasnilo: podatki za MG v vlogi PT za ESRR v letih 2004, 2005 so vključeni v podatke SVLR (v skladu z odločitvijo o integraciji PT za ESRR v OU), podatki MG vključujejo podatke MG kot upravičenca za sredstva TP od leta 2006 naprej ter 

podatke JAPTI in SPS. 

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 
***  št. programov TP.(prvotno 15, po integraciji posredniškega telesa za ESRR so bili 3 programi integrirani v programe OU). Leta 2006 se je izvedla integracija posredniškega telesa za ESRR v izvedbeni sistem organa upravljanja, posledično so se 

integrirali tudi programi TP. 
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Grafikon 2:Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN, ukrep 4.1 do 30.6.2009  

 

 
 

Od odobrenih pravic za prevzem obveznosti (razpoloţljiva sredstva) za leta 2004-2006 je bilo 

KU dodeljenih oziroma vezanih v projektih 114,04% sredstev, od tega največ KU SVLR 

(73,3%), v kvoto katerega se prištevajo tudi sredstva, dodeljena posredniškemu telesu za 

ESRR v letih 2004 in 2005 (pred integracijo PT v OU).  

Od dodeljenih sredstev je bilo v skladu s pravilom 11.2 Uredbe št. 448/2004/ES dodeljenih 

44,6% sredstev (105,02% nad razpoloţljivimi) za aktivnosti upravljanja in izvajanja 

programa, v skladu s pravilom 11.3 Uredbe št. 448/2004/ES pa 55,4 % sredstev (122,51% nad 

razpoloţljivimi) za aktivnosti obveščanja javnosti, študij, vrednotenj in računalniške sisteme 

za spremljanje in vrednotenje.  

Realizacija izplačil iz proračuna RS tako za aktivnosti v sklopu obeh omenjenih pravil 

nekoliko presega 102%. Največ izplačil (63,6%) je realiziral SVLR.   

Za realizirana izplačila iz proračuna RS so bili izstavljeni ZZP v višini 100,78%.. 

 

Glede na upravičene sklope aktivnosti je bilo izvedeno naslednje: 

 

Dodeljene drţavne pomoči do 30.6.2009 

V okviru prednostne naloge št. 4: Tehnična pomoč, ukrep 4.1 ni drţavnih pomoči, ker gre za 

upravičence drţavne oziroma javne uprave, ki so bili vključeni v izvajanje kohezijske 

politike. 

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

V okviru prednostne naloge št. 4: Tehnična pomoč, ukrep 4.1 so se izvajalne naslednje 

naloge: 

- priprava zahtevkov za povračilo;  

- zaključevanje projektov tehnične pomoči.  
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Izplačila iz proračuna RS v letu 2009 

V okviru prednostne naloge št. 4: Tehnična pomoč, Ukrep 4.1 v letu 2009 ni bilo izplačil. 

 

Priprava zahtevkov za povračila v letu 2009 

V okviru prednostne naloge št. 4: Tehnična pomoč, Ukrep 4.1 so v letu 2009 pripravljeni in 

poslani vsi zahtevki za povračilo na MF-PO. 

 

Zaključevanje projektov 

V sistemu ISARR so vsi programi tehnične pomoči (raven operacije) v statusu zaključen in so 

v zaključni fazi zaključevanja. 

 

a.) Obveščanje javnosti 

 

Organ upravljanja je dolţan zagotoviti nenehno, zadostno, pravilno in učinkovito obveščanje 

javnosti o vlogi, ki jo imajo evropski strukturni skladi. Ta obveza izhaja iz Uredb EK 

1260/1999 in 1159/2000. Cilji projekta so: 

- povečati splošno prepoznavnost EPD, strukturnih skladov, 

- dvigniti raven obveščenosti potencialnih uporabnikov sredstev skladov, 

- povečati število in kvaliteto projektov, 

- obveščati o financiranih projektih z ustreznimi medijskimi predstavitvami, 

- zagotoviti transparentnost postopkov. 

 

Izvedene in izplačane aktivnosti v letu 2009 na projektih obveščanja javnosti: 

 

V letu 2009 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na projektih obveščanja javnosti. 

Izvajale so se aktivnosti obveščanja javnosti za novo programsko obdobje (iz sredstev 

tehnične pomoči operativnih programov za programsko obdobje 2007-2013), ki v določeni 

meri predstavljajo vsebinsko smiselno nadaljevanje aktivnosti iz programskega obdobja 

2004-2006. 

 

 

b.) Študije in vrednotenja 

 

Organ upravljanja ţeli, da se sredstva strukturnih skladov čim bolj učinkovito in smotrno 

porabijo za doseganje ciljev ukrepov EPD. Zato je izvajal študije in vrednotenja, s katerimi 

se je analiziralo, ocenjevalo in olajševalo izvajanje v tem programskem obdobju in so se 

izvajale priprave za novo programsko obdobje.  

 

Izvedene in izplačane aktivnosti do 30.6.2009 na projektih študij in vrednotenj: 

 

V letu 2009 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na projektih študij in vrednotenj. 

Izvajale so se aktivnosti študij in vrednotenj za novo programsko obdobje (iz sredstev 

tehnične pomoči operativnih programov za programsko obdobje 2007-2013), ki v določeni 

meri predstavljajo vsebinsko smiselno nadaljevanje aktivnosti iz programskega obdobja 

2004-2006 (v skladu z načrtom vrednotenj za posamezne operativne programe in glede na 

trenutne potrebe na posameznih vsebinskih prednostnih usmeritvah).  
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c) Upravljanje in izvajanje programa (finančno omejen sklop aktivnosti s pravilom 11.2 

Uredbe Komisije
11

 ) 

 

Organ upravljanja mora izpolniti svoje naloge določene v VI. poglavju EPD in Uredbe 

Vlade RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS. Cilji projekta: 

- okrepiti učinkovitost dela, 

- razvoj človeških virov organa upravljanja, 

- zagotavljanje nemotenega poslovanja organa upravljanja. 

 

Izvedene in izplačane aktivnosti do 30.6.2009 na projektih upravljanja in izvajanja 

programa: 

 

V letu 2009 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na projektih upravljanja in 

izvajanja programa. Izvajale so se aktivnosti upravljanja in izvajanja programa za novo 

programsko obdobje (iz sredstev tehnične pomoči operativnih programov za programsko 

obdobje 2007-2013), ki v določeni meri predstavljajo vsebinsko smiselno nadaljevanje 

aktivnosti iz programskega obdobja 2004-2006 (zaposlitve, izobraţevanje, usposabljanje, 

kontrole na kraju samem ipd.). 

 

 

d.) Računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje 

 

Cilji informacijskega sistema ISARR: Nadgradnja računalniške infrastrukture bo zagotovila 

zmogljivo računalniško infrastrukturo kot osnovo za delovanje centralnega informacijskega 

sistema, ki ga mora vzpostaviti organ upravljanja glede na izvedbene določbe EPD. 

Postavitev streţnikov na način, ki zagotavlja delovanje tudi v primeru izpada posameznih 

komponent streţnika ali komponent informacijskega sistema.   

 

Cilj nadgradnje informacijskega sistema ISARR je bil boljša podpora razvojnim programom 

financiranih iz strukturnih skladov. To zajema tudi izobraţevanje in podporo (help desk) 

uporabnikom - organom (zadolţenih za izvajanje razvojnih programov financiranih iz 

strukturnih skladov), ki bodo v razpisnem obdobju dobili dostop do informacijskega sistema 

ISARR. Nadaljnji razvoj bo usmerjen v izvajanje razvojnih programov v celoti - od 

finančnega in ciljnega načrtovanja preko izvedbe javnih razpisov ter izbire posameznih 

projektov do poročanja o izvajanju in porabi sredstev, nepravilnosti, kontrolah, ipd., z 

večjimi funkcionalnostmi, kontrolami podatkov in procesa ter varnosti sistema in podatkov.  

 

Omenjene funkcionalnosti omogoča pet modulov, ki sestavljajo celoten sistem: 

- MJR – modul za podporo javnih razpisov, ki omogoča uporabnikom (NPP) 

izvajanje javnih razpisov za dodeljevanje sredstev na osnovi pravilnika o 

izvrševanju proračuna, 

- MRS – modul za vzdrţevanje referenčnega sistema, to je kontroliran in voden 

proces vnosa finančnih, fizičnih, vsebinskih, izvedbenih in matičnih podatkov za 

potrebe spremljanja in poročanja ter zahtevkov za povračilo evropskih sredstev, 

                                                 
11 Uredbe Komisije (ES) št. 448/2004 10.3.200411 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za 

izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih 

skladov, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003) 
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- MPP – modul za prenos podatkov, ki omogočajo povezave med različnimi 

informacijskimi sistemi (MFERAC, SFC baza evropske komisije, IS-PA, 

AJPES, itd) 

- MSP – modul za statusno poročanje , ki predstavlja intranet sistema ISARR, ki 

uporabnikom omogoča vpogled in izpise statusnih, v naprej pripravljenih poročil 

preko neposrednega dostopa.  

- MAP – modul za analize podatkov, ki je namenjen zahtevnejšim uporabnikom – 

analitikom za enostavno večrazseţnostno raziskovanje podobnih podatkov in 

njihovih agregatov. 

 

Vse ključne funkcionalnosti sistema delujejo. Vnos podatkov v sistem večinoma še poteka 

preko papirnih obrazcev, ki jih izpopolnjujejo NPP-ji, vnos v sam sistem pa se vrši na 

SVLR, obenem pa je ţe izvedena povezava med nekaterimi uporabniki in sistemom, kar 

omogoča neposreden vnos podatkov s strani uporabnikov samih. Omogočen je avtomatski 

prenos podatkov med sistemom ISARR in sistemoma MFERAC ter SAPPrA, na voljo pa so 

tudi nekateri izpisi, poročila in analize o razvojnih programih strukturne politike. 

 

Izvedene aktivnosti na projektih računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenju: 

 

Do 30.6.2009 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na računalniški sistemi za 

spremljanje in vrednotenju. Izvajale so se aktivnosti računalniških sistemov za spremljanje 

za novo programsko obdobje (iz sredstev tehnične pomoči operativnih programov za 

programsko obdobje 2007-2013), ki predstavljajo vsebinsko smiselno nadaljevanje 

aktivnosti iz programskega obdobja 2004-2006 (nadgradnja sistema ISARR z novimi 

funkcionalnostmi, navezava na sistem plačilnega organa ISPA2007 in računovodski sistem 

MFERAC). 
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Napredek pri izvajanju ukrepa 4.1 

 
Vrsta 

kazalnika 

Kazalnik Cilj do 

31.12.2008 

Doseţeno 

do 

31.12.2004 

Doseţeno 

do 

31.12.2005 

Doseţeno 

do 

31.12.2006 

Doseţeno 

do 

31.12.2007 

Doseţeno 

do 

31.12.2008 

Doseţeno 

do 

30.6.2009 

Rezultat Število 

izdelanih 

okroţnic 

4 (na leto) 4 9 9 9 9 9 

Učinek 
Objava 

navodil 

4 (ob 

koncu 

programa) 

4 4 9 14 12 12 

Rezultat 
Število študij 

in vrednotenj 

16 (ob 

koncu 

programa) 

1 11 30 60 82 82 

Rezultat Število 

povezav z 

drugimi 

sistemi 

(ISARR) 

5 (ob 

koncu 

programa) 

1 1 1 4 6 6 

Rezultat Število info 

točk na 

regionalni 

ravni 

12 (ob 

koncu 

programa) 

43 27 (2) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 

Rezultat Število 

izdanih 

sporočil za 

javnost 

20 (na 

leto) 
42 56 68 86 121 121 

Učinek Poizvedbe 

glede 

obveščanja in 

informiranja 

javnosti 

150 (na 

leto) 
609 / / / / / 

Učinek Obiski 

spletnih 

strani 

1,6 mio(na 

leto) 
1,3 mio 7,3 mio 10,0 mio / 13,7 mio 13,7 mio 

Vir: PD in poročila KU 

 

Cilji/kazalniki so bili v okviru ukrepa 4.1 večinoma doseţeni.  

Kazalnik rezultata: Število izdelanih okroţnic ne sledi postavljenemu cilju objave vsaj 

štirikrat letno.  

Kazalnik Učinka: Objava navodil 

V preteklih letih smo pri kazalniku objava navodil upoštevali vsa navodila in spremembe 

navodil ne samo OU, zato je številka v preteklem letu višja od dejanske.  

Kazalniki rezultata: 

Število študij in vrednotenj je do 30.6.2009 doseglo kumulativno številko 82 in tako preseglo 

končni cilj glede števila izdelanih študij in vrednotenj v programskem obdobju (16). Gre za 

izvedene študije in vrednotenja končnih upravičencev v okviru ukrepa 4.1.  

Število povezav z drugimi sistemi (ISARR) je v letu 2009 doseglo skupno kumulativno število 

6: ohranjena je bila povezava z računovodskim sistemom drţavne uprave MFERAC, 

vzpostavljene so bile nove povezave z informacijskim sistemom Agencije RS za javnopravne 

evidence in storitve, ZRSZ APZ Net (financirano iz tehnične pomoči ESS), Centralnim 

registrom prebivalstva Republike Slovenije, IS-PA in IS-PA2007. 

Kazalnika učinka: 

Število poizvedb glede obveščanja in informiranja javnosti ni bilo podrobno spremljano, ker v 

letu 2009 informacijske točke za strukturne sklade v okviru SVLR niso več delovale. Sicer pa 

so bile poizvedbe naslovljene neposredno na OU (predvsem preko elektronske pošte), PT za 

EKUJS-Usmerjevalni del in FIUR, ki je o skladih EKUJS in FIUR obveščal tudi preko svojih 

informacijskih točk ter klicnega centra na AKTRP. Informacije o strukturnih in kohezijskem 

skladu so bile na voljo na spletni strani www.euskladi.si 

http://www.euskladi.si/
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Nekateri kazalniki tehnične pomoči se v vsebinsko sorodni obliki pojavljajo tudi v novem 

programskem obdobju in pomenijo smiselno logično nadaljevanje ukrepov tehnične pomoči 

(npr. kazalniki sklopov aktivnosti obveščanje in informiranje, računalniški sistemi za 

spremljanje in vrednotenje, upravljanje in izvajanje programa). 
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4.1.4.2 Ukrep 4.2: Tehnična pomoč – komponenta ESS 

Finančno izvajanje 

Tabela 21: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN, ukrep 4.2 do 30.6.2009 

 TP 

Razpoloţljiva sredstva 2004-
2007 

Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 Izplačila iz proračuna RS2  
Posredovani zahtevki za 

povračilo na plačilni organ3  Število sofinanciranih 

programov***/ projektov 
EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 4.2 3.948.859 100,00% / / 4.621.846 117,04% / / 4.133.755 104,7% 3.069.963 103,66% 
4 programi***/ 

16 projektov 

Pravilo 11.2 2.295.261 58,10% / / 2.370.607 103,29% / / 2.314.170 100,84% 1.723.339 100,11% 6 

Pravilo 11.3 1.653.598 41,90% / / 2.251.239 136,11% / / 1.819.870 110,03% 1.346.624 108,58% 10 

SVLR / / / / 1.062.000 26,89% / / 701.320 17,76% 418.146 14,12% 3  

11.2. / / / / 202.000 8,80% / / 143.791 6,27% 0 0,00% 1  

11.3. / / / / 860.000 52,00% / / 557.528 33,71% 418.146 33,72% 2  

MDDSZ (ZRSZ) / / / / 2.588.623 65,55% / / 2.486.687 62,97% 1.942.493 65,59% 10  

11.2. / / / / 1.432.157 62,40% / / 1.438.419 62,68% 1.174.571 68,23% 3  

11.3. / / / / 1.156.467 69,92% / / 1.048.268 63,38% 767.923 61,92% 7  

MŠŠ / / / / 649.571 16,45% / / 624.826 15,82% 468.419 15,82% 2  

11.2. / / / / 414.799 18,07% / / 410.753 17,90% 307.863 17,88% 1  

11.3. / / / / 234.772 14,19% / / 214.073 12,94% 160.556 12,95% 1 

MF-UNP / / / / 321.652 8,15% / / 321.207 8,13% 240.905 8,13% 1 

11.2. / / / / 321.652 14,02% / / 321.207 14,00% 240.905 13,99% 1 

11.3. / / / / 0 0,00% / / 0 0,00% 0 0,00% 0 

Skupaj PN 4 13.659.945 100,00% / / 15.696.153 114,91% / / 14.109.870 103,3% 10.410.406 101,61% 
12 programov ***/ 59 

projektov 

Pravilo 11.2 6.999.000 51,20% / / 7.310.840 104,46% / / 7.133.572 101,92% 5.217.384 99,39% 
3 programov***/ 20 

projektov 

Pravilo 11.3 6.661.000 48,80% / / 8.385.313 125,89% / / 6.976.509 104,74% 5.193.022 103,95% 
9 programov***/ 39 

projektov 

SKUPAJ EPD 334.516.689 100,0 386.096.452 115,4 368.756.951 110,2 348.946.899 104,3 358.028.224 107 239.074.406 100,7 364 (344**)   

VIR: SVLR, resorna ministrstva, MFERAC, ISARR   

Opomba ¹ : % glede na razpoloţljiva sredstva, razen pri posameznih ministrstvih, kjer je % ZZP glede na izplačila oz. % izplačil glede na dodeljena sredstva (EU in SLO).  
Opomba ² : kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009(EU in SLO) 

Opomba ³ : EU del, posredovani ZZP  

Pojasnilo: podatki za ZRSZ so vključeni v podatke MDDSZ. 

** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb. 
***  št. programov TP (prvotno 15,  po integraciji posredniškega telesa za ESRR so bili 3 programi integrirani v programe OU). Leta 2006 se je izvedla integracija posredniškega telesa za ESRR v izvedbeni sistem organa upravljanja, posledično so 

se integrirali tudi programi TP.
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Grafikon 3: Pregled realizacije izvajanja na ravni 4. PN , ukrep 4.1 do 30.6.2009  

 

 
 

Od odobrenih pravic za prevzem obveznosti (razpoloţljiva sredstva) za leta 2004-2006 je bilo 

KU dodeljenih oziroma vezanih v projektih 117,04% sredstev, od tega največ KU MDDSZ 

(65,55%), v kvoto katerega se prištevajo tudi sredstva, dodeljena ZRSZ.  

Od dodeljenih sredstev je bilo v skladu s pravilom 11.2 Uredbe št. 448/2004/ES dodeljenih 

51,3% sredstev (103,29% nad razpoloţljivimi) za aktivnosti upravljanja in izvajanja 

programa, v skladu s pravilom 11.3 Uredbe št. 448/2004/ES pa 48,7 % sredstev (136,11% nad 

razpoloţljivimi) za aktivnosti obveščanja javnosti, študij, vrednotenj in računalniške sisteme 

za spremljanje in vrednotenje.  

Realizacija izplačil iz proračuna RS tako za aktivnosti v sklopu pravila 11.2 malenkostno 

presega razpoloţljiva sredstva (100%), za aktivnosti v sklopu pravila 11.3 pa precej presega 

(110%) razpoloţljiva sredstva. Največ izplačil (63%) je realiziral MDDSZ (v sklopu katerega 

so tudi izplačila ZRSZ).   

Za realizirana izplačila iz proračuna RS so bili izstavljeni ZZP v višini 103,66%,. 

 

 

Tekoče izvajanje do 30.6.2009  

V okviru prednostne naloge št. 4: Tehnična pomoč, Ukrep 4.2. so se izvajalne naslednje 

naloge: 

- priprava zahtevkov za povračilo;  

- zaključevanje projektov tehnične pomoči.  

 

 

Izplačila iz proračuna RS do 30.6.2009 

V okviru prednostne naloge št. 4: Tehnična pomoč, ukrep 4.2. do 30.6.2009 ni bilo izplačil. 
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Priprava zahtevkov za povračila do 30.6.2009 

V okviru prednostne naloge št. 4: Tehnična pomoč, ukrep 4.2. so v letu 2009 pripravljeni in 

poslani vsi zahtevki za povračilo na MF-PO. 

 

Zaključevanje projektov 

V sistemu ISARR so vsi programi tehnične pomoči (raven operacije) v statusu zaključen in so 

v zaključni fazi zaključevanja. 

 

Glede na upravičene sklope aktivnosti je bilo izvedeno naslednje: 

 

a.) Obveščanje javnosti 

 

Z izvajanjem aktivnosti, namenjenih obveščanju in informiranju javnosti, je KU skušal 

doseči naslednje namene: (i) povečanje splošne prepoznavnosti EPD in strukturnih 

skladov ter še posebej ESS; (ii) dvig ravni obveščenosti potencialnih uporabnikov 

sredstev skladov in posledično povečanje števila in kakovosti projektov; (iii) 

zagotavljanje transparentnosti postopkov. 

 

Izvedene aktivnosti na projektih obveščanja javnosti: 

 

Do 30.6.2010 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na projektih obveščanja javnosti. 

Izvajale so se aktivnosti obveščanja javnosti za novo programsko obdobje (iz sredstev tehnične 

pomoči operativnega programa razvoja človeških virov za programsko obdobje 2007-2013), ki 

v določeni meri predstavljajo vsebinsko smiselno nadaljevanje aktivnosti iz programskega 

obdobja 2004-2006.  

 

b.) Študije in vrednotenja 

 

 Z izvajanjem aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti študije in vrednotenja oziroma 

potrjenega projekta TP je KU skušal doseči naslednje namene: (i) vrednotenje 2. PN 

EPD, (ii) preverjanje kakovosti in razvojne naravnanosti ukrepov in aktivnosti ESS, (iii) 

vrednotenje pristopov ukrepanja, kakovosti programov, konsistentnosti, trajnosti, 

zanesljivosti podatkov, učinkovitosti ter upravljanja. 

 

Izvedene aktivnosti na projektih študij in vrednotenj: 

 

Do 30.6.2009 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na projektih študij in vrednotenj. 

Izvajale so se aktivnosti študij in vrednotenj za novo programsko obdobje (iz sredstev tehnične 

pomoči operativnega programa razvoja človeških virov za programsko obdobje 2007-2013), ki 

v določeni meri predstavljajo vsebinsko smiselno nadaljevanje aktivnosti iz programskega 

obdobja 2004-2006 (v skladu z načrtom vrednotenj za posamezne operativne programe in glede 

na trenutne potrebe na posameznih vsebinskih prednostnih usmeritvah). 

 

c) Upravljanje in izvajanje programa (finančno omejen sklop aktivnosti s pravilom 11.2 

Uredbe Komisije
12

 ) 

 

                                                 
12 Uredbe Komisije (ES) št. 448/2004 10.3.200412 o spremembi Uredbe (ES) št. 1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za 

izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih 

skladov, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003) 
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Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti upravljanje in izvajanje programa 

oziroma potrjenega projekta TP so KU skušal doseči naslednje namene: (i) povečanje 

učinkovitosti svojega dela; (ii) zagotavljanje nemotenega izvajanja svojega dela in (iii) 

prispevanje k razvoju človeških virov. 

 

Izvedene aktivnosti na projektih upravljanja in izvajanja programa: 

 

Do 30.6.2009 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na projektih upravljanja in 

izvajanja programa. Izvajale so se aktivnosti upravljanja in izvajanja programa za novo 

programsko obdobje (iz sredstev tehnične pomoči operativnega programa človeških virov za 

programsko obdobje 2007-2013), ki v določeni meri predstavljajo vsebinsko smiselno 

nadaljevanje aktivnosti iz programskega obdobja 2004-2006 (zaposlitve, izobraţevanje, 

usposabljanje, kontrole na kraju samem ipd.). 

 

 

d) Računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje 

 

Z izvedbo aktivnosti v okviru sklopa aktivnosti računalniški sistemi za spremljanje in 

vrednotenje so KU skušali doseči naslednje namene: (i) zagotovitev sistemske opreme 

in pripadajoče licenčne programske opreme ter vzdrţevanje za zagotovitev učinkovitega 

spremljanja koriščenja sredstev ESS; (ii) razvoj aplikacij za spletno spremljanje 

projektov ESS; (iii) usposabljanje uporabnikov za pravilno uporabo te opreme. 

 

Izvedene aktivnosti na projektih računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenju: 

 

Do 30.6.2009 ni bilo nobene izvedene in plačane aktivnosti na računalniški sistemi za 

spremljanje in vrednotenju. Izvajale so se aktivnosti računalniških sistemov za spremljanje za 

novo programsko obdobje (iz sredstev tehnične pomoči operativnega programa razvoja 

človeških virov za programsko obdobje 2007-2013), ki predstavljajo vsebinsko smiselno 

nadaljevanje aktivnosti iz programskega obdobja 2004-2006 (predvsem izobraţevanje in 

usposabljanje v zvezi z novimi funkcionalnostmi sistema ISARR, navezave na sistem 

plačilnega organa ISPA2007 in računovodski sistem MFERAC). 

 

Projekt je bil delno financiran iz ukrepa 4.1, delno iz ukrepa 4.2. 

 

Napredek pri izvajanju ukrepa 4.2 

 
Vrsta 

kazalnika 

Kazalnik Cilj  

do 

31.12.2008 

Doseţeno 

do 

31.12.2004 

Doseţeno 

do 

31.12.2005 

Doseţeno 

do 

31.12.2006 

Doseţeno 

do 

31.12.2007 

Doseţeno 

do 

31.12.2008 

Doseţeno 

do 

30.6.2009 

Učinek Objava 

navodil 

1 (ob 

koncu 

programa) 

0 0 4 11 17 17 

Rezultat Število 

študij in 

vrednotenj 

4 (ob 

koncu 

programa) 

0 0 1 2 4 4 

Vir: PD in poročila KU 
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Cilji/kazalniki so bili v okviru ukrepa 4.2 doseţeni pri kazalniku število študij in vrednotenj, 

pri kazalniku objava navodil pa je bil cilj preseţen. 

Kazalnik učinka: Objava navodil 

Kazalnik rezultata: Število študij in vrednotenj 

Zastavljeni cilj glede števila izdelanih študij (4) v programskem obdobju je doseţen.  

 

Nekateri kazalniki tehnične pomoči se v vsebinsko sorodni obliki pojavljajo tudi v novem 

programskem obdobju in pomenijo smiselno logično nadaljevanje ukrepov tehnične pomoči 

(npr. kazalniki sklopov aktivnosti obveščanje in informiranje, računalniških sistemov za 

spremljanje in vrednotenje, upravljanja in izvajanja programa). 
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4.1.5 HORIZONTALNE PREDNOSTNE NALOGE 

4.1.5.1 Enake moţnosti  

 

Splošno 
 

Ustvarjanje in zagotavljanje enakih moţnosti poteka z različnimi ukrepi za odstranjevanje 

ovir, ki ţenskam in moškim preprečujejo enakovredno sodelovanje v javnem in zasebnem 

ţivljenju. Končni cilj ukrepanja politike enakih moţnosti je enakost spolov ter pomeni enako 

prepoznavnost, moč in udeleţbo ţensk in moških na vseh področjih javnega in zasebnega 

ţivljenja.  

 

Pravne podlage za izvajanje HPN : 

Rimska pogodba (1957),  Amsterdamska pogodba (1997), Uredba Sveta (ES)  št. 1260 (1999) 

o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredba Sveta (ES) št. 1784 12. julija 1999 o ESS, 

Okvirna strategija skupnosti za enakost spolov 2001-2005, Direktiva Sveta (EC) št. 73 

23.9.2002, Ustava RS, Zakon o enakih možnostih žensk in moških (2002), Zakon o delovnih 

razmerjih (2002 s spremembami v letih 2006, 2007 in 2008), EPD RS za programsko obdobje 

2004-2006; Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki 

Sloveniji, 2005 Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-

2013. 

 

Izvajanje po številu projektov, ki imajo za cilj enakost spolov na ravni posameznega 

ukrepa in obseg sredstev, porabljenih za te projekte po prednostnih nalogah EPD: 

 

1. prednostna naloga - ESRR  

 

Zaradi narave projektov na 1. PN, ki imajo predvsem investicijski značaj, je moţno pridobiti 

informacije po posameznih ukrepih ob zaključku projektov in izvedbi naknadnega 

vrednotenja. 

 

2. prednostna naloga – ESS 

 

Tabela 22: Horizontalna prednostna naloga Enake moţnosti - Število odobrenih 

programov/podaktivnosti na ravni ukrepa       

Prednostna 

naloga 

Ukrep 2004 2005 2006 2007 2008 2004-

2008 

1.1.2009-

30.6.2009 

2004-

30.9.2009 

2. PN 2.1 4 4 1 2 2 13 0 13 

 2.2 2 5 1 1 1 10 0 10 

 2.3 17 4 20 1 2 44 3 47 

 2.4 4 4 2 1 1 12 1 13 

Skupaj  27 17 24 5 6 79 4 83* 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje 

* vključuje število sofinanciranih podaktivnostih v obdobju 2004 do 30.6.2009. 
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V skladu z EPD, ki navaja, da se spodbuja enakost med spoloma z ukrepi v okviru 2. PN, se 

upoštevajo posebne zahteve glede integracije načela enakosti, da mora biti v vsakem ukrepu 

vsaj ena aktivnost, ki je posebej usmerjena na ţenske, in vsak ukrep mora vključevati vsaj 

50% ţensk, je podrobnejši napredek pri izvajanju 2. PN s kazalniki prikazan v poglavju 4.1.2 

Glede na doseţene učinke je kazalnik število udeleţencev in število vključenih brezposelnih 

oseb, od tega ţensk več kot 50%, je bil v celotnem obdobju  preseţen na ukrepih 2.1 (60,2%) 

in 2.2 (65,7%). V ukrep 2.4. je bil deleţ vključenih ţensk niţji, nekaj manj kot 40%. Le to 

izhaja iz dejstva, da večina vključenih predstavlja vključitve v podaktivnost Usposabljanje in 

izobraţevanje zaposlenih. V okviru te podaktivnosti izbrani izvajalci usposabljajo in 

izobraţujejo svoje zaposlene in vključene ţenske predstavljajo deleţ ţensk zaposlenih pri 

posameznemu delodajalcu.  

 

3. prednostna naloga - EKUJS in FIUR 
 

V okviru 3. PN noben ukrep ni imel za cilj enakost spolov. 

 

 

Opis vpliva na HPN Enake moţnosti v 2006 po prednostnih nalogah EPD: 
 

1. prednostna naloga: Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti 

 

Tabela 23: Horizontalna prednostna naloga – Enake moţnosti: Število odobrenih 

projektov/programov na ravni ukrepa – enake moţnosti – 1. PN 

1. PN 

Ukrep 

 2004   2005   2006   2007   2008   2009  

 

 

N DP CP N DP CP N DP CP N DP CP N DP CP N DP CP 

Skupaj 56 9 1 49 0 0 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 7 5 0 4 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 18 0 0 13 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 28 4 1 31 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vir: Sektor za ESRR, Sklepi PS ESRR, ISARR-SP 

N-nevtralen 

DP-delno pozitivne 

CP-pozitiven v celoti 
Opombe:  
ISARR-SP spremlja horizontalni vpliv na ukrepe na način kot je predpisan v Uredbi Komisije (ES) št. 438/2001. Projekti se opredelijo z 

izborom ustrezne značilnosti v zvezi z vplivom na varstvo okolja, infrastrukturo, informacijsko druţbo, človeškimi viri, enakimi moţnostmi 
med spoloma in lokacijo tako, da izberemo natanko eno izmed treh ponujenih moţnosti: 

V celoti pozitiven: ko se projekt popolnoma nanaša na navedeno tematiko - je v celoti usmerjen k reševanju problematike oz. tematike.  

Delno pozitivno: ko projekt prvenstveno rešuje druge probleme, ima pa posreden vpliv na navedeno tematiko.  

Nevtralen: ko projekt na navedeno tematiko nima vpliva.  

 

 

3. prednostna naloga: Prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
 

Ukrep 3.2 daje poseben poudarek aktivnostim za izboljševanje udeleţbe ţensk v kmetijstvu. 

Pri upoštevanju meril za ocenjevanje projektov so ţenske vlagateljice dobile več točk kot 

moški.  



Letno poročilo 2009 o izvajanju EPD 2004-2006   

  

 130 

4.1.5.2 Trajnostni razvoj  

 

Splošno 

 

Okoljska dimenzija trajnostnega razvoja (TR) je vključena v EPD posredno preko HPN. V 

EPD je TR opredeljen predvsem s poudarkom na okoljskem vidiku. Ukrepi EPD ne merijo 

neposredno na okoljske probleme, večina je usmerjena k optimizaciji negativnih učinkov in 

izboljšanju stanja v ţe okoljsko načetih območjih z uskladitvijo z zakonodajo in priporočili na 

področju varstva okolja. Pravni okvir predstavljajo predvsem Zakon o varstvu okolja (Ur.l. 

RS, št. 41/04), Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 96/04), Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 

67/02 in 11/02) in Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Ur.l. RS, št. 67/02) 

ter podzakonski akti, sprejeti na njihovi podlagi. Osnovne okoljske cilje RS pa določa NPVO 

2005-2012, ter operativni programi, sprejeti za doseganje ciljev na posameznih področjih 

varstva okolja. 

 

V EPD je navedeno, da se mora za projekte sofinancirane s strani skladov presoja vpliva na 

okolje izvesti v skladu z evropsko zakonodajo na tem področju. Veljavna zakona Zakon o 

varstvu okolja in Zakon o ohranjanju narave urejata postopek celovite sprejemljivosti vplivov 

na okolje, s katerim se ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, 

ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine, ter postopek presoje 

vplivov na okolje, katerih namen je preprečiti oziroma vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti, ki 

imajo lahko škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja, s čimer se 

uresničujejo načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Pripravljena Navodila za 

ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja upoštevajo 

predpisane zahteve in dajejo usmeritve za povezovanje z ostalimi PN EPD. 

 

EPD predvideva neposredne in posredne vplive posameznih ukrepov na okolje. Vpliv 

ukrepov pa je lahko v celoti pozitiven (CP), delno pozitiven (DP) in nevtralen (N) z vidika 

trajnostnega razvoja. Vplivi posameznih ukrepov na okolje so povzeti po EPD. Navodila tudi 

določajo, da mora biti vsak sofinanciran ukrep skladen z okoljskimi smernicami EU. Poleg 

tega mora biti ukrep skladen z merili trajnostnega razvoja. Navodilo za ocenjevanje 

horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega razvoja se je uporabljalo samo za 

vrednotenje projektov za 1. PN. Projekti so bili glede na okoljska merila nevtralni (N), delno 

pozitivni (DP) ali v celoti pozitivni (P). V spodnji tabeli so podani podatki o oceni projektov 

glede na okoljska merila za 1. PN. 
 

Tabela 24: Horizontalna prednostna naloga – Trajnostni razvoj: Število odobrenih 

projektov/programov na ravni ukrepa – vpliv na okolje 1. PN 

  2004   2005   2006   2007   2008   2009  

 

 

N DP CP N DP CP N DP P N DP P N DP P N DP P 

Skupaj 31 22 10 31 16 2 5 21 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 0 10 2 1 2 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 18 0 0 13 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 10 12 8 17 14 0 0 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Vir: Sektor za ESRR, Sklepi PS ESRR 

N-nevtralen 

DP-delno pozitivne 

CP – pozitiven v celoti 
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4.1.5.3 Informacijska druţba  

 

Splošno 

 

Nosilno ministrstvo HPN informacijska druţba je MVZT. 

Aktualna zakonodaja in ostali strateški/analitični dokumenti, ki urejajo delovno področje: 

Strategija Razvoja Slovenije (SRS) v obdobju 2006-2013 (UMAR, Vlada RS 23.6.2005); 

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGR) za obdobje 2001-2006 (UMAR, 2001); 

Strategijo RS v informacijski družbi (SRSID) za obdobje 2003-2006 (Vlada RS, 2003); 

Državni razvojni program (DRP) za obdobje 2001-2006; Enotni programski dokument (EPD 

RS) za programsko obdobje 2004-2006. 

 

Skladno z določili EPD so bila izdana Navodila za pripravo projektov s področja 

informacijske družbe v ukrepih EPD RS 2004-2006 in so pripravljena v dveh delih in sicer:  

 prva izdaja kot podpora pripravljavcem (KU) posameznih instrumentov v izvedbenih 

strukturah PN in  

 dopolnjeno izdajo, ki je bila dopolnjena z vsebinami v podporo pripravljavcev projektov, 

ki so kandidirali za razpisana sredstva. 

 

Navodila vsebujejo podrobne obrazloţitve strateških in programskih podlag ter načina  

umeščanja informacijske druţbe v EPD, predloge moţnih projektov za izvajanje po 

posameznih ukrepih, predlog tabele za ocenjevanje po upravičenih aktivnostih, opis 

kazalnikov, seznam relevantnih dopolnilnih virov ter prevod smernic EK pri aktiviranju 

strukturnih skladov na področju informacijsko komunikacijske infrastrukture.  

 

 Na 1 PN je v okviru ukrepa 1.4 – Gospodarska infrastruktura in javne storitve instrument 

1.4.5 MMC, ki imajo neposredni vpliv na ITK, vsi ostali projekti in programi znotraj 1. 

PN pa imajo posreden vpliv na IKT.  

 

V okviru ukrepa 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja se izvaja v okviru 

vzpostavljenega centra odličnosti Informacijsko-komunikacijske tehnologije več RRP s 

področja informacijske druţbe. Poleg tega imajo skoraj vsi projekti, ki se izvajajo znotraj 

ukrepa 1.1, vsaj eno aktivnost, ki je vezana na razvoj informacijske druţbe.  

 

Tabela 25: Horizontalna prednostna naloga Informacijska druţba 

 

Prednostna naloga Ukrep 
Število odobrenih projektov 

MMC (2004-2006)* 

Dodeljena sredstva 

(2004-2006) 

Spodbujanje podjetniškega 

sektorja in konkurenčnosti 

1.4 

 

24 960 tisoč EUR 

Vir: SVLR (MFP 31.12.2006), resorna ministrstva 
Do konca 2008 je bilo v okviru EPD vzpostavljenih 14 multimedijskih centrov povezanih v mreţo. Do 2007 je bilo vzpostavljenih 15 MMC-

jev, vendar je eden odstopil iz mreţe, Ministrstvu za kulturo pa vrnilo sredstva. 
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Napredek pri izvajanju 

 

V EPD sta dva instrumenta, ki eksplicitno podpirata razvoj informacijske druţbe (t.i. 

vertikalna instrumenta) in sicer v ESRR instrument 1.4.5 MMC in v ESS 2.3.3 z IKT podprte 

točke vseţivljenjskega učenja.  

 

Tabela 26: Kazalniki za spremljanje izvajanja HPN Informacijska druţba 

 
Kazalniki Izhodiščna / ciljna 

vrednost  

Rezultati izvajanja 

2004 – 30.6.2009 

Učinek: 

- Število posodobljenih centrov za e-učenje  

 

12 

 

 

15 (2006) 

40 (2007) 

40 (2008) 

40 (2009) 

- Število zaposlenih odraslih oseb in oseb z nedokončanim 

šolanjem, ki so deleţni usposabljanja na področju IKT* 

n.p./ 7.200 v IKT 

Ob koncu programa 

12.330 v IKT (2006) 

17.669 v IKT (2007) 

22.159 v IKT (2008) 

22.159 v IKT (2009) 

Rezultat: 

- Odstotek zaposlenih oseb, ki pri vsakdanjem delu 

uporabljajo računalnike, priključene na internet 

29% (2004) / 

37% (2005) 

42% (2006) 

43% (2007) 

44% (2008) 

45% (2009) 

45% (2009) 

povečanje za 16 

odstotnih točk (2004-

2009) 

Vpliv: 

- Odstotek posameznikov, ki redno uporabljajo internet v 

starosti od 10 do 74 let (redni uporabniki) 

37% (2004) / 

47% (2005) 

56% (2006)  

56% (2007)  

58% (2008) 

64% (2009) 

64% (2009) 

povečanje za 27 

odstotnih točk (2004-

2009) 

Viri: Statistični urad RS: Uporaba interneta v gospodinjstvih, Slovenija, 1. četrtletje 2008: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2027; 

Statistične informacije (podatki veljajo za prvo četrtletje posameznega leta), 1. četrtletje 2009, Uporaba interneta v podjetjih: 
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=2791 

* Za ukrep 2.3 je podatek o število zaposlenih odraslih oseb in oseb z nedokončanim šolanjem, ki so deleţni usposabljanja na področju IKT, 

posredovalo MŠŠ. 

 

Kot je razvidno iz tabele se je odstotek zaposlenih oseb, ki pri vsakdanjem delu uporabljajo 

računalnike, povečal od leta 2004 do 1. četrtletja 2009 za 16 odstotnih točk, odstotek 

posameznikov, ki redno uporabljajo internet (starih od 10 do 74 let) pa se je od leta 2004 do 1. 

četrtletja 2009 povečal za 27 odstotnih točk.  

 

Pri izvajanju se je pričela izboljševati koordinacija na bilateralni osnovi z namenom 

povečanja učinkovitosti izvajanja projektov in doseganja večjih sinergijskih učinkov. 

 

V naslednji finančni perspektivi načrtujemo v okviru spremljanja izvajanja Strategije razvoja 

informacijske družbe v RS (si2010) izvajati celovito koordinacijo spremljanja uresničevanja 

strategije, ki bo namenjena tudi ocenjevanju učinkov prednostnih usmeritev, ki se navezujejo 

na IKT, v okviru strukturnih skladov (ESRR in ESS). 
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4.1.5.4 Regionalni vidik 

 

Splošno  

 

Uravnoteţen regionalni razvoj je Slovenija opredelila kot enega izmed osrednjih ciljev EPD 

in določila, da bodo imele najmanj razvite regije A in B dostop do indikativne alokacije 60% 

razpoloţljivih sredstev EU. V skupino regij A se uvrščajo regije z najniţjo stopnjo razvitosti: 

Pomurska, Podravska, Zasavska in Spodnje posavska. V seznam regij B se uvrščajo 

Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija. V seznam regij C se 

uvrščata statistični regiji Gorenjska in Goriška. V seznam regij D pa gospodarsko najmočnejši 

regiji Obalno-kraška in Osrednjeslovenska.
13

 

 

Ocena izplačanih sredstev
14

 strukturnih skladov na ravni celotnega EPD sredi leta 2009 (EU 

del in lastna udeleţba) kaţe, da je bilo v manj razvite regije A in B dodeljenih za 54,2% 

sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D pa za 45,8%. Primerjava podatkov s 

stanjem v letih 2004 do 2008 pokaţe, da se je razmerje bistveno popravilo po uvedbi 

korektivnega ukrepa v letu 2005, v zadnjih letih pa se ni bistveno spreminjalo (2008: 54,2% v 

regije A in B, 2007: 54% v regije A in B, 2006: 55% v regije A in B, 2005: 58,4% v regije A 

in B, 2004: 48,7% v regije A in B).  

 

Prostorsko usmerjen pristop pri dodeljevanju sredstev je prilagojen posameznim politikam, s 

čimer je doseţen kompromis med učinkovitostjo Slovenije kot celote ter doseganjem notranje 

kohezije. 31% dodeljenih sredstev EPD ni bilo mogoče določiti regionalne alokacije. 

 

Cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so določeni z Zakonom o spodbujanju 

skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05-prečiščeno besedilo). Vizijo 

regionalnega razvoja, ki stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, opredeljuje 

Strategija regionalnega razvoja Slovenije (2001). Skladen regionalni razvoj pa je kot 

razvojna prednostna naloga opredeljen tudi v DRP 2001-2006.  

 

Izvajanje 

 

HPN regionalni razvoj izvaja SVLR – Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. V 

letu 2005 so bila izdana Navodila za upoštevanje regionalnega kriterija pri izvajanju EPD 

2004-2006, na osnovi katerih so se upoštevale naslednje rešitve glede regionalnega kriterija: 

- uvedba posebnega merila pri izboru projektov; 

- vnaprejšnja alokacija sredstev; 

- uporaba korekcijskega postopka pri izboru projektov za zagotovitev minimalne 

regionalne alokacije sredstev v določeno skupino regij; 

- ciljno usmerjanje sredstev na ravni prednostne naloge (PN). 

 

                                                 
13

 Skupine regij A, B, C in D so bile določene z Navodilom o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, 

pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01).  
14 Za 1. PN in 3. PN so bili uporabljeni podatki o alokaciji za dodeljena sredstva do 31.12.2007, za 2. PN pa je bila narejena 

ocena na podlagi za izplačanih sredstev do 31.12.2006. Uporabljena je bila metoda računanja ponderiranega povprečja, ki je 

na osnovi vseh dodeljenih sredstev dala primerljiv rezultat.  
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Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 1. PN 

Dejavnosti 1. PN so bile naravnane tako, da so s prostorsko usmerjenim pristopom prispevale 

k bolj uravnoteţenemu regionalnemu razvoju. V okviru 1. PN je bil regionalni kriterij posebej 

upoštevan pri izboru projektov ukrepa 1.2, kjer so projekti iz manj razvitih regij dobili 

dodatne točke ter ukrepu 1.3 (instrument 1.3.4), kjer so se na prvi javni razpis lahko javili le 

gospodarski subjekti iz regij A in B. To je bil korektivni ukrep, ki je bistveno pribliţal 

regionalno alokacijo ţeleni. 

 

Tabela 27: Obseg in struktura izplačanih sredstev v letih 2004 – (I-VI) 2009 za 1. PN po 

skupinah regij, brez neopredeljeno
15

 

  

Skupine regij 

Regije A+B (v tisoč 

EUR) v% 

Regije C+D ( v tisoč 

EUR) v% Skupaj (v tisoč EUR) 

Izplačana 

sredstva 

strukturnih 

skladov 78.747 55,6 62.991 44,4 141.738 
Viri podatkov: ISARR 

 

Ocena indikativne alokacije dodeljenih sredstev za 1. PN do konca leta 2008 kaţe, da je bilo v 

manj razvite regije A in B dodeljenih 55,6% sredstev, v gospodarsko bolj razvite regije C in D 

pa 44,4%. Iz analize smo izločili 26% dodeljenih sredstev, razporejenih v celotno Slovenijo ki 

jim ni mogoče določiti regionalne alokacije. Gre za sredstva, ki jih v glavnem vključuje ukrep 

1.3, ki je namenjen izboljšanju podpornega okolja za podjetništvo.  

 

V primerjavi z letom 2008 je razmerje med skupinami regij ostalo nespremenjeno in ne 

dosega ţelenega indikativnega razmerja AB:CD=60%:40%. 

 

Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 2. PN 

Ukrepi 2. PN so prvenstveno usmerjeni v pridobivanje znanja, razvoj človeških virov in 

zaposlovanja, spodbujanje aktivne politike povečevanja zaposljivosti brezposelnih ter 

zmanjševanje brezposelnosti. V skladu s strategijo EPD je posebna pozornost posvečena 

regijam z višjo stopnjo brezposelnosti, torej manj razvitim A in B regijam v skladu z 

zakonodajo o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

  

Tabela 28: Obseg in ocena strukture izplačanih sredstev v letih 2004 - (I-VI) 2009 za 2. 

PN po skupinah regij, brez neopredeljeno
16

 

  

Skupine regij 

Regije A+B (v tisoč 

EUR) v% 
Regije C+D ( v tisoč 

EUR) v% Skupaj (v tisoč EUR) 

Obseg in ocena 

strukture 

izplačanih 

sredstev 51.133 52,2 46.818 47,8 97.951 

                                                 
15 Neopredeljeno: Sredstva so bila dodeljena v regijo »Slovenija kot celota«. 
16

 Regionalna dodelitev sredstev za ukrepe 2.1, 2.2 ter 2.4 je pripravljena na podlagi ocene izplačanih sredstev in kvot 

izplačanih sredstev območnim sluţbam Zavoda za zaposlovanje do 31.12.2006. Pri umeščanju območnih sluţb v statistične 

regije je bil upoštevan sedeţ območne sluţbe. Za ukrepe 2.1, 2.2 in 2.4, kjer je NPP tj. MDDSZ, ocena indikativne alokacije 

izplačanih sredstev v letih 2005 in 200616 pokaţe, da je bilo v manj razvite regije A in B dodeljenih za  66% sredstev, v 

gospodarsko bolj razvite regije C in D pa za 34%. 
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strukturnih 

skladov 

Vir podatkov: MDDSZ, MŠŠ, MVZT 

 

Ocena dodeljenih sredstev v letih po skupinah regij pokaţe, da je bilo v manj razvitih regijah 

izplačanih za 52,2% sredstev, v ekonomsko bolj razvite regije pa za 47,8% sredstev. Razmerje 

je enako kot konec leta 2008. 

 

Prisotnost horizontalne prednostne naloge regionalni vidik v 3. PN 
V okviru ukrepov 3. PN se regionalni kriterij posebej upošteva pri ukrepih 3.1, 3.2, 3.3 ter 

3.5. Pri izboru projektov v teh ukrepih je bila uporabljena metodologija korekcijskega 

postopka pri izboru projektov, za zagotovitev minimalne regionalne alokacije sredstev. 

Popolne vloge so se uvrščale na dve listi projektov (lista projektov iz A in B ter lista projektov 

iz regij C in D). Glede na skupni obseg sredstev in število doseţenih točk je bil oblikovan 

predlog začasne liste projektov, ki je ob predpostavki, da je bila zagotovljena najmanj 60% 

indikativna zastopanost projektov iz manj razvitih regij, postala lista izbranih projektov. V 

primeru, ko ustrezna zastopanost projektov iz skupine regij A in B ni zagotovljena, se je do 

zagotovitve ustrezne relativne zastopanosti na predlogu liste izbranih projektov zaporedoma 

uvrščalo posamezne dodatne projekte iz liste ocenjenih projektov za skupine regij A in B, ki 

so dosegali največ točk. Ustrezno s tem so se iz začasnega predloga liste izbranih projektov 

izločali posamezni projekti iz skupine regij C in D, ki so dosegali najmanj točk. Ko je bilo 

ustrezno razmerje zastopanosti projektov iz skupine regij A in B doseţeno, je postal »začasni 

predlog liste izbranih projektov« »predlog liste izbranih projektov«. 

 

Vendar pa je dejanska razdelitev sredstev lahko tudi odstopala od predvidenega indikativnega 

razmerja, če iz regij A in B ni bilo predloţenih dovolj ustreznih projektov, to je projektov, ki 

bi dosegli minimalno število točk, določeno v javnem razpisu oz. razpisni dokumentaciji.  

 

Tabela 29: Obseg in struktura izplačanih sredstev v letih 2004 - (I-VI) 2009 za 3. PN po 

skupinah regij brez neopredeljeno 

  

Skupine regij 

Regije A+B (v tisoč 

EUR) v% 
Regije C+D (v tisoč 

EUR) v% Skupaj (v tisoč EUR) 

Izplačana 

sredstva 

strukturnih 

skladov 4.707 53,7 4.063 46,3 8.770 
Vir podatkov: ISARR 

 

Pregled dodeljenih sredstev s strani ISARR pokaţe, da je bilo v ekonomsko šibkejše regije A 

in B dodeljenih za 53,7% sredstev strukturnih skladov (EU del in lastna udeleţba). Glede na 

leto 2008 se je navedeno razmerje ostalo nespremenjeno in ne dosega ţelenega indikativnega 

razmerja AB:CD=60%:40%. 

 

Prihodnje izvajanje in ocena izvajanja 

 

Tudi izvajanje EPD je pokazalo, da politika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja za 

doseganje zastavljenih ciljev potrebuje sistemsko nadgradnjo v smislu ustanovitve pokrajin 

oziroma decentralizacije pristojnosti.  
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Uporabljeni horizontalni pristop v okviru EPD preko koordinacije sektorskih politik in 

uporabe t.i. »regionalnega kriterija« pri izboru projektov je bil le deloma učinkovit. Cilj 60-

odstotne alokacije sredstev v manj razvite regije A in B ni bil doseţen, je pa bilo vsaj 

preprečeno, da bi nesorazmerno veliko projektov pridobile najbolj razvite regije. Manj razvite 

regije A in B so tako vendarle dosegle alokacijo 123 evrov na prebivalca, bolj razvite regije 

pa 121 evrov na prebivalca. Kljub prizadevanjem regionalne politike torej ni bilo mogoče 

sredstva EPD v večji meri usmerjati v manj razvita območja. Manj razvite regije se namreč 

srečujejo s problemom institucionalne šibkosti in pomanjkanjem dobrih projektov, ki bi lahko 

konkurirali tistim iz najbolj razvitih območij. Poleg koordinacije horizontalnih politik za 

njihov čim večji učinek na razvoj manj razvitih regij in meril izbora projektov, ki so 

»pristrana« v korist manj razvitih regij, je zato potrebna tudi »vertikalna« regionalna politika, 

ki naslavlja specifične probleme posameznih regij in temelji na izkoriščanju njihovih 

endogenih razvojnih potencialov. Doseganje regionalnih ciljev, bi lahko bilo bolj enostavno in 

učinkovito z opredelitvijo regijskih kvot za določen del programa, kar bi bilo mogoče 

kombinirati tudi z načelom subsidiarnosti oziroma moţnostjo izbora projektov s strani 

vzpostavljenih regionalnih struktur (regionalnih razvojnih agencij in svetov regij). Na osnovi 

izkušenj z EPD je bil takšen pristop uporabljen pri izvajanju kohezijske politike za del 

Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013. 
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5 FINANČNO UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE POMOČI 

 

5.1 FINANČNO UPRAVLJANJE 

 

V prilogi 4 je tabela Pregled zahtevkov za plačilo posredovanih na EK in prejetih plačil na 

račun PO za vse strukturne sklade. 

V prilogi 7 je tabela Pregled realizacije glede na EPD 2004-2006 na ravni prednostnih nalog 

(v EUR). 

 

 

5.1.1 Drţavne pomoči 

 

Skladno s svojimi obveznostmi iz 34(1)(g) člena Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 OU 

posodablja tabelo o drţavnih pomočeh in obvešča EK o morebitnih spremembah. Drţave 

članice morajo priglasiti EK vse načrte za dodelitev pomoči ali spremembe obstoječih pomoči 

za odobritev. 

 

Pomoči po pravilu »de minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogroţajo 

konkurence in ne predstavljajo drţavne pomoči. Pred izvajanjem jih je potrebno na osnovi 7. 

člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04) posredovati Sektorju za 

spremljanje drţavnih pomoči na MF. 

 

Skladno s 34(1)(g) členom Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 je OU v Polletnem poročilu 2009 

posodobil tabelo drţavnih pomoči, ki se nahaja v prilogi 3.  

 

Dne 23.7.2009 je za tabelo drţavnih pomoč v EPD RS v programskem obdobju 2004-2006 

EK posredovala Popravek Odločbe z dne 8.8.2006 o spremembi Odločbe C(2004) 2122 o 

odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 

2003SI161DO001 C(2009)5967, kjer se je v točki 7.5 priloge I v tretjem stolpcu »Številka 

drţavne pomoči« tabele drţavnih pomoči (str. 268) za ukrep 1.1 Pospeševanje razvoja 

inovacijskega okolja, Raziskave in razvoj, številki: 

namesto  »0005-5228018-2000/I in 0005-5228018-2000/I«  

glasita:  »0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II«. 
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5.2 FINANČNI NAPREDEK 

 

Napredek pri črpanju sredstev strukturnih skladov 

 

Napredek pri realizaciji EPD 2004-2006 v celotnem programskem obdobju do 30.6.2009 

glede na konec leta 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 je razviden iz spodnje tabele in diagrama, 

ki prikazujeta podatke, pridobljene od posameznih ministrstev, o realizaciji EPD 2004-2006: 

 

Tabela 30: Črpanja sredstev strukturnih skladov EPD do 30.6.2009 

  

EPD 

2004 2005 2006 2007 2008 30.6.2009 

Razpoloţljiva sredstva 334,5 mio EUR 

2004-2006 100% 

Razpisana sredstva 57,70% 88,00% 110,30% 111,20% 114,70% 115,40% 

Dodeljena sredstva 36,40% 77,60% 114,30% 109,80% 110,30% 110,20% 

Podpisane pogodbe 10,50% 58,00% 104,50% 103,10% 104,40% 104,30% 

Plačila iz proračuna 6,80% 29,70% 68,50% 93,50% 106,10% 107,00% 

Posredovani ZZP na PO (EU 

del)  0% 19,90% 59,40% 80,30% 95,10% 100,70% 

Certificirani ZZP na EK      64,70% 83,20% 87,80% 

Vir: SVLR (MFP 30.6.2009) 

 

Diagram: Gibanja deleža realizacije v vseh razpoložljivih sredstvih programskega obdobja  

do 30.6.2009 
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Vir: SVLR (MFP 30.6.2009) 

Opomba: Navpičnice nakazujejo termine sprejema ukrepov na Vladi RS, t.j. 3.3.2005, 28.7.2005 in 19.1.2006. 
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Tabela 31: Primerjava črpanja sredstev strukturnih skladov po PN do 30.6.2009 

  

1. PN 2. PN 

ESRR ESS 

2004 2005 2006 2007 2008 30.6.2009 2004 2005 2006 2007 2008 30.6.2009 

Razpoloţljiva 

sredstva 174,4 mio EUR 96,9 mio EUR 

2004-2006 100% 100% 

Razpisana sredstva 67,0% 96,4% 121,6% 122,8% 122,9% 122,9% 28,1% 81,6% 105,8% 105,5% 117,4% 119,7% 

Dodeljena sredstva 51,2% 91,3% 120,6% 111,4% 111,6% 111,6% 21,7% 72,7% 103,8% 105,5% 105,5% 105,3% 

Podpisane pogodbe 12,7% 64,4% 115,4% 111,0% 111,4% 111,4% 12,6% 70,7% 100,5% 103,5% 105,5% 105,3% 

Plačila iz proračuna 6,7% 35,4% 83,8% 107,6% 110,2% 110,2% 8,8% 27,6% 56,6% 76,5% 102,0% 105,3% 

Posredovani ZZP na 

PO (EU del)  0% 29,7% 83,5% 94,7% 102,9% 104,3% 0% 14,0% 41,7% 58,8% 87,0% 96,4% 

Certificirani ZZP na 

EK       75,5% 90,9% 90,9%       50,4% 70,4% 85,2% 

 

  

3. PN 4. PN 

EKUJS in FIUR TP 

2004 2005 2006 2007 2008 30.6.2009 2004 2005 2006 2007 2008 30.6.2009 

Razpoloţljiva 

sredstva 49,5 mio EUR 13,7 mio EUR 

2004-2006 100% 100% 

Razpisana sredstva 20,4% 96,6% 111,6% 112,3% 112,3% 112,3% / / / / / / 

Dodeljena sredstva 19,2% 49,3% 113,1% 113,9% 113,9% 113,9% 4,4% 46,5% 108,8% 103,7% 114,9% 114,9% 

Podpisane pogodbe 1,5% 27,8% 104,1% 103,2% 106,1% 106,1% / / / / / / 

Plačila iz proračuna 1,4% 20,1% 49,4% 80,3% 100,4% 100,4% 4,4% 10,5% 35,8% 81,2% 103,3% 103,3% 

Posredovani ZZP na 

PO (EU del)  0% 2,6% 32,5% 78,6% 84,6% 93,8% 3,2% 6,6% 24,4% 40,8% 79,1% 101,6% 

Certificirani ZZP na 

EK       57,8% 84,0% 84,0%       35,6% 75,2% 75,7% 
Vir: SVLR (MFP 30.6.2009) 

Opombe:  
Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 

(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-

ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 
pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko niţja kot je 

prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritoţb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo  
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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%, konec leta 2007 111,2%, do konca junija 2009, ko je bilo 

razpisanih 115,4% razpoloţljivih sredstev.  

 

b) Dodeljena sredstva 

Deleţ dodeljenih sredstev se je s 36% ob koncu leta 2004 povzpel na 77,6% ob koncu leta 

2005, na 114,3% ob koncu leta 2006, 109,8% konec leta 2007, 110,3% ob koncu leta 2008 ter 

konec junija 2009 na 110,2%.  

 

Razpisanih in dodeljenih sredstev je bilo od leta 2006 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. 

 

c) Podpisane pogodbe  

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 2007 103,1% pogodb, konec leta 2008 104,4% ter konec junija 2009 104,3% 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. 

 

d) Izplačila iz proračuna 

Glede na sprejete sklepe na Vladi RS in prioritetno obravnavo so od konca leta 2004 izplačila 

iz proračuna glede na razpoloţljiva sredstva narasla od 6,8% na 29,7% konec leta 2005, na 

68,5% konec leta 2006, na 93,5% konec leta 2007, na 106,1% konec leta 2008 ter konec 

junija 2009 na 107%. 

 

Ugotovljene so bile določene teţave, ki so tudi vzrok za zaostajanje izplačil: 

- 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 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 PO se je glede na razpoloţljiva sredstva 

povečal iz skoraj 20% konec leta 2005 na 59% konec leta 2006, na 80,3% konec leta 2007, na 

95,1% konec leta 2008 ter na 100,7% konec junija 2009, kar je rezultat intenzivnega 

izobraţevanja kadrov, dodatnega zaposlovanja (tudi iz sredstev TP), tako na SVLR kot na 

resornih ministrstvih, še posebej pa usposabljanja in sodelovanja med institucijami, 

vključenimi v izvajanje.  

 

K temu je prispevalo tudi neposredno usklajevanje in intervencije s strani pristojnih ministrov, 

katerih srečanja in reševanje operativnih problemov poteka na tedenski ravni. Enako velja tudi 
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za medresorske sestanke na operativni ravni, katerih namen je sprotno reševanje vseh 

morebitnih nastalih problemov.  

 

Nedodeljena sredstva in dodatne pravice porabe 

 

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 je na tej osnovi v 23. členu 

določa, da je moţno v breme proračuna prevzeti za 20% več sredstev od razpoloţljivih 

proračunskih sredstev.  

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: (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. 
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6 NADZORNA AKTIVNOST 

 

Opis sistema upravljanja in nadzora za strukturne sklade 

 

OU je na podlagi priporočil revizije sistema, ki jo je v letu 2007 izvedel nacionalni revizijski 

organ – UNP na Ministrstvu za finance, poenotil sistem upravljanja in nadzora v okviru 

izvedbene strukture ukrepa na ravni OU. Poenotenje je bilo izvedeno v delu, ki se nanaša na 

postopke potrjevanja posameznih instrumentov v izvedbeni strukturi posameznih ukrepov, na 

ravni organa upravljanja oziroma notranjih enot organa upravljanja, odgovornih za 

upravljanje in nadzor posameznega sklada (ESRR in ESS) v okviru EPD. Poenotenje 

postopkov za potrjevanje posameznih instrumentov je bilo izvedeno kot posledica prenosa 

funkcij posredniških teles na OU v letu 2006.  

 

26. maja 2009 je OU obvestil EK (DG REGIO) o spremembah opisa sistema upravljanja in 

nadzora za strukturne sklade v RS, kjer v letu 2008 ni prišlo do bistvenih sprememb. 

 

Poročanje o izvajanju strukturnih skladov 

 

V prvi polovici leta 2009 - do 30.6.2009 so bila v okviru EPD: 

- opravljena so bila še zadnja izplačila do datuma upravičenosti (v okviru ukrepa 2.3 in 2.4), 

- vsa pozornost je bila namenjena pripravi zahtevkov za povračila, 

- izvajale so se finančne uskladitve v dovoljenih okvirih in  

- vračila v proračun v primerih, če je bilo to potrebno.  

 

Leto 2009 je potekalo v nadaljevanju aktivnosti za zaključevanje programskega obdobja 

EPD 2004-2006 na osnovi usklajenega akcijskega načrta za zaključevanje EPD 2004-

2006 med OU, PO, UNP in vsemi ministrstvi vključenimi v izvajanje EPD.  

 

Slovenija je predstavila EK svoje priprave na zaključevanje na letnem sestanku konec leta 

2008. Priprave so bile pozitivno ocenjene in tako se je nadaljevalo z delom tudi v letu 2009, 

upoštevajoč odobreno podaljšanje programskega obdobja s strani EK. 

 

Ţe v letu 2008 imenovana delovna skupina za zaključevanje pomoči za programsko obdobje 

2004-2006, v katero so bili imenovani predstavniki vseh ministrstev vključenih v 

zaključevanje EPD, predstavniki PO in UNP je aktivno nadaljevala z delom. Na delovni 

skupini je bil tudi potrjen akcijski načrt zaključevanja EPD 2004-2006, ki je bil usklajen z 

vsemi tremi institucijami, odgovornimi za pripravo zaključnih poročil: Končno poročilo o 

izvajanju EPD (OU), Potrjena izjava o končnih izdatkih in zadnji zahtevek za končno plačilo 

(PO) in Izjava o zaključku pomoči in Poročilo k izjavi (UNP). 

Delo je potekalo v skladu z odločitvijo, da bo za programsko obdobje EPD 2004-2006,  

Slovenija pripravila eno Končno poročilo za vse sklade oz. vse prednostne naloge – po 

analogiji letnih poročil, na nivoju EPD 2004-2006, ki bo poleg ostalih informacij podalo 

informacije še o opisu sistema upravljanja in nadzora, opravljenih revizijah in upoštevanih 

priporočilih, sistemskih vprašanjih in ustrezne obrazloţitve za celotno programsko obdobje, 

vsebovalo pa bo tudi Letno poročilo EPD 2008 in polletno poročilo EPD do 30.6.2009. 

V letu 2009 smo nadaljevali v letu 2008 začeto delo in intenzivno delali na pregledu vseh 

projektov na ravni EPD. V skladu z odločitvijo OU, potrjeno na delovni skupini za 



Letno poročilo 2009 o izvajanju EPD 2004-2006   

  

 143 

zaključevanje, smo opredelili dve ravni zaključevanja projektov: a) raven projekta in b) raven 

instrumenta (podrobnejši projekti na niţji ravni izvajanja) 

Glede na stopnjo zaključenosti projektov, smo le-te obravnavali kot tiste, kjer ni bilo nobenih 

odprtih vprašanj, ter posebej obravnavali projekte na posameznih skladih, ki so bili, glede na 

intenzivnost izvajanja, še odprti. Tako smo evidentirali projekte, ki so v sodnih ali upravnih 

postopkih, jih umaknili iz EPD ali jih nadomestili z drugimi. Nadalje smo opredelili tudi 

postopke ravnanja s temi projekti. 

 

Pri finančnem upravljanju, je OU pri pripravi zadnjega predloga sprememb PD upošteval 100-

odstotno fleksibilnost znotraj iste PN.  

 

Glede na Smernice o zaključevanju obdobja je OU izdelal tudi koncept hrambe podatkov, 

Navodila za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti, 5 let po zaključku pomoči in določil 

postopek zaključevanja projektov, ki je natančno opredeljen v Navodilih za zaključevanje 

projektov in programov. V njih je navedena tudi zahteva, katere podatke mora zagotoviti 

vsako ministrstvo, vsak neposredni proračunski uporabnik na ravni projekta, da bi izpolnil 

zahtevo OU po podatkih, potrebnih pri pripravi Končnega poročila. OU je članom delovne 

skupine na posebnem sestanku predstavil dokumente, ki predstavljajo vsebino zaključnega 

poročila posameznega projekta/instrumenta. To so:  

1. Matični podatki o projektu – izpis iz ISARR, 

2. Poročanje o izvajanju projekta – izpis iz ISARR, 

3. Zaključno poročilo za projekt – izpolni skrbnik pogodbe, 

4. Revizijska sled – pripravi NPP, 

5. Priloge k zaključnemu poročilu – izjave – izpolni končni upravičenec, 

6. Kontrolni list za zaključek projekta – izpolni KE, 

7. Ugotovitev o zaključku projekta – izpolni skrbnik in pridobi podpise. 

 

Predstavil je vsebino, kaj morajo dokumenti vsebovati, čemu je potrebno posvetiti največ 

pozornosti in natančnosti ter kako morajo biti zaključeni – podpisani s strani odgovornih oseb 

in ţigosani. Glede na to, da je zaključevanje obdobja timski projekt je bilo smiselno v okviru 

skupine za zaključevanje natančno opredeliti vloge posameznih udeleţencev pri zaključevanju 

pomoči, in sicer tako vlogo in pristojnosti OU, vključno z informacijskim sistemom, vlogo 

PO, vlogo UNP ter vloge posredniškega telesa oziroma neposrednih proračunskih 

uporabnikov, zlasti z vidika zbiranja in posredovanja podatkov. Vsa ministrstva so imenovala 

tudi kontaktne osebe za večji pretok informacij in laţje komuniciranje.  

 

V začetku leta 2009 pa so bile pospešene tudi aktivnosti, ki so bile povezane predvsem s 

spremembo finančnih podatkov na ravni ukrepov v okviru PD. Pripravili smo zadnje 

prerazporeditve sredstev med ukrepi in pri tem ohranili nespremenjene stopnje sofinanciranja 

na ravni prednostnih nalog. Prilagodili smo finančne podatke za doseganje najvišje moţne 

porabe sredstev po skladih na ravni celotnega EPD.  

 

Tako je OU na 8. dopisni seji NO v začetku junija 2009 potrdil spremembo PD. Finančne 

vrednosti so prilagojene tako, da odraţajo dejansko realizacijo in planirano vrednost EPD 

2004-2006. 

 

V letu 2010 pa OU načrtuje sklic NO EPD 2004-2006, da potrdi Končno poročilo o izvajanju 

EPD za programsko obdobje 2004-2006 in skupaj s PO in UNP, do 30.9.2010 posreduje 

zaključne dokumente na EK. 
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Povzetek ugotovljenih problemov in aktivnosti za rešitev 

 

Ţe v letu 2008 so se druţbenoekonomski pogoji v Republiki Sloveniji bistveno spremenili, s 

tem pa se je bistveno povečala stopnja tveganja v zvezi z izvajanjem projektov iz 

programskega obdobja 2004-2006.  

 

Z namenom zagotovitve boljših pogojev za zaključevanje na vseh izvedbenih ravneh 

strukturne politike za programsko obdobje 2004–2006, je bila ponujena moţnost EK za 

odobritev podaljšanja datuma upravičenosti izdatkov do 30.6.2009 zelo dobrodošla. Kljub 

temu, da smo v Sloveniji začeli s pripravami na zaključevanje programskega obdobja 2004-

2006 ţe v letu 2007, smo se v začetku leta 2009 soočili z določenimi teţavami. 

 

V obdobju zaključevanja programskega obdobja 2004-2006 sta se vzporedno izvajali obe 

programski obdobji, kar je časovno zelo močno angaţiralo zaposlene, enako vpete v obe 

programski obdobji, OU namreč ni zaposloval dodatnih kadrov za namen zaključevanja. Še 

posebej je v primeru zaključevanja ponovno izbil problem velike fluktuacije kadra v začetku 

programskega obdobja 2004-2006, saj so se na projektih menjavali skrbniki pogodb... Zato je 

OU na delovni skupini za zaključevanje podrobneje predstavljal vsebino zaključnega poročila, 

pripravil seznam najpogostejših vprašanj in odgovorov, organiziral bilateralne sestanke z 

ministrstvi, kjer se je obravnavala specifika sklada, saj je bilo potrebno upoštevati določen 

odstotek fleksibilnosti glede na postopke, ki so se izvajali na ravni posameznega sklada med 

izvajanjem EPD, ministrstvom pa je tudi – s svojimi izkušnjami, priskočil na pomoč pri 

pripravi zaključnih poročil. Po predhodno pripravljenih kontrolnih listih je OU enotno 

pregledoval prejeta zaključna poročila, svetoval in jih usklajeval z NPP in informacijskim 

sistemom.  

 

Glede na to, da je uvodni tekst izdanih navodil za zaključevanje fiksen in sledi smernicam ter 

določilom uredbe, je OU oblikoval tudi dodatek, kot fleksibilni del osnovnih navodil, ki se je 

dopolnjeval glede na nova spoznanja in nove informacije posredovane s strani EK. 

 

Ministrstva je OU posebej opozarjal na identificirane teţave pri zaključevanju in na enotno 

reševanje le-teh: 

- ko je šlo za dodatne pravice porabe: je bila oblikovana lista projektov po ministrstvih in se je 

spreminjala glede na ugotovitve moţnosti realizacije povračil iz posameznih skladov za 

projekte, ki so bili potrjeni v okviru posameznih dodatnih pravic porabe. 

- OU je, v smislu dobrega finančnega upravljanja, ţe pred iztekom obdobja upravičenosti, ob 

podrobnem spremljanju izvajanja EPD, izločil projekte, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti. 

- Na podlagi opravljenih revizij, je bilo potrebno dosledno upoštevati priporočila in uskladiti 

korekcije na projektih.  

- Pri finančnih podatkih pa smo se soočali s problemom, ki izhaja iz preračuna tolarjev v evre, 

kjer so se na drugi decimalki še vedno pojavljala odstopanja. Pri tem je bila rešitev v tem, da 

smo, v sodelovanju s PO, v informacijskem sistemu popravili ta odstopanja. 

- Neenoten prikaz kazalnikov učinka in rezultata: pri enem projektu je lahko en kazalnik 

predstavljen kot kazalnik učinka, pri drugem projektu pa je predstavljen kot kazalnik 

rezultata. Izvedli smo administrativno prilagoditev in popravek zato, da je prikaz usklajen in 

smo ga poenotili za vse projekte, saj je na ta način tudi laţje obrazloţiti, da so bili kazalniki 

učinka doseţeni in s tem doseţen tudi cilj projekta in 

- posvetili smo posebno pozornost obrazloţitvam pri projektih kjer kazalniki niso bili 

doseţeni oziroma so bili preseţeni. 
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Poročanje o nepravilnostih 

 

Skladno z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v RS (Ur.l.RS, 

št. 7/2006) ter Usmeritvami za poročanje o nepravilnostih za Kohezijski sklad in strukturne 

sklade OU redno prejema in spremlja poročila o nepravilnostih od vseh resornih ministrstev, 

ter o njih poroča UNP.  

 

1. četrtletje 2009:  

OU je UNP 15. maja 2009 (dopis šifra: 303-4/2009/84) posredoval dopis, kopije kontrolnih 

list o prejetih poročilih o nepravilnostih in kopije vseh prejetih poročil o nepravilnostih. Pri 

implementaciji ukrepov različnih skladov v 1. četrtletju 2009 nepravilnosti za staro finančno 

obdobje niso bile ugotovljene. 

 

OU je o nepravilnostih poročal tudi v naslednjih četrtletjih. 

 

 

Nadzor po 10. in 15 členu Uredbe št. 438/2001 

 

Delo UNP, ki kot neodvisni organ za finančni nadzor izvaja nadzor nad evropskimi 

strukturnimi skladi v skladu z 10. in 15. členom Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001 z 

namenom izdaje izjave ob zaključku programa, je bilo v prvem polletju 2009 izvajano 

skladno z letnim načrtom dela za leti 2009 in 2010
17

, s katerim smo seznanili tudi Evropsko 

komisijo. 

Teţišče dela je bilo usmerjeno v aktivnosti zaključevanja pomoči, ki so obsegale 

dokončevanje pregledov izpolnjevanja priporočil, danih v revizijskih poročilih sistemskih 

revizij, izvajanje revizij izdatkov, ter zapiranja ugotovitev iz revizij izdatkov. 

V okviru sistemskih revizij in pregledov izpolnjevanja priporočil iz teh sistemskih revizij smo 

na področju sistema Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega usmerjevalnega in 

jamstvenega sklada – Usmerjevalni del in Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva 

aktivnosti v glavnem ţe končali, nadaljevali pa smo jih na področju Evropskega socialnega 

sklada. Tu smo v 1 polletju 2009 izvedli še dva pregleda izpolnjevanja priporočil in izdali dve 

poročili. Tako mora UNP dokončati še dva pregleda izpolnjevanja priporočil in sicer še enega 

posredniškega telesa za Evropski socialni sklad in Plačilnega organa za vse strukturne sklade. 

V okviru izvajanja vzorčnih pregledov v višini vsaj 5%, s strani Plačilnega organa potrjenih 

izdatkov, je UNP skupno s predhodnimi leti do konca 1. polletja 2009 pregledal za 

43.583.393,12 € potrjenih izdatkov, od tega pribliţno 2,5 milijona izdatkov v 1. polletju 2009. 

V primerjavi s skupnimi potrjenimi izdatki do konca 1 polletja 2009 smo pregledali 16,7% 

izdatkov, kar precej presega minimalno določeni prag 5%.  

Pri vseh skladih, razen pri Evropskem socialnem skladu, smo končali ali pa smo v glavnem 

končali z izvajanjem revizij izdatkov. Pri Evropskem socialnem skladu še izvajamo revizije 

izdatkov, ki bodo večinoma končane do konca leta 2009.  

Po tem času bomo izvajali nadaljnje preglede le v primeru problemov sistemske narave ali pa 

v primeru, da bo to potrebno zaradi več kot 2% napake v pregledanih izdatkih posameznih 

skladov. 

 

                                                 
17 Revizijska strategija Urada RS za nadzor proračuna v letih 2009 in 2010 za izdajo izjave ob zaključku pomoči za Enotni 

programski dokument 2004-2006 (CCI 2003 SI 16 1 DO 001). 
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Tabela 32: Tabela pregledanih potrjenih izdatkov do 30.6.2009 

sklad 
Kumulativni potrjeni izdatki do 

30.6.2009 v EUR 

Kumulativni pregledani 

potrjeni izdatki do 30.6.2009 v 

EUR 

Odstotek 

pregledanih 

izdatkov 

ESRR 156.586.182,29 33.755.905,80 21,6% 

ESS* 61.475.325,80 3.683.817,32 6,0% 

EKUJS-U 39.624.844,00 3.152.303,00 8,0% 

FIUR 4.067.761,00 2.991.367,00 73,5% 

SKUPAJ  261.754.113,09 43.583.393,12 16,7% 

*Opomba: Pri ESS so skupaj potrjeni izdatki v višini 84.095.234,36 EUR, v tabeli pa so prikazani 

podatki brez izdatkov druge prednostne naloge, ki so bili potrjeni do 31.12.2006 in za katere je bila 

izvedena finančna korekcija. 

 

Največji del pregledanih izdatkov pa sicer odpade na Evropski sklad za regionalni razvoj in ti 

izdatki predstavljajo več kot 75% vseh pregledanih izdatkov. 

UNP je pri svojem delu ugotavljal tako pomanjkljivosti v delovanju notranjih kontrol kot tudi 

neupravičene izdatke. Stopnja napak (neupravičeni izdatki v primerjavi s pregledanimi) se je 

predvsem v letu 2008 povečala in v letu 2009 tečejo aktivnosti v zvezi z ugotavljanjem 

točnega obsega ugotovljenih napak in njihovim odpravljanjem. Popravne aktivnosti bomo 

spremljali vse do takrat, ko ne bodo več pomenile pomembnih tveganj za delovanje 

omenjenih sistemov in tveganj za nastanek pomembno napačnih izdatkov v poročilih o 

končnih izdatkih potrjenih s strani plačilnega organa. 

 

 

Revizije Računskega sodišča RS 

 

RSRS v prvi polovici leta 2009 ni izvajalo revizij za staro programsko obdobje. 

 

Revizije EK 

 

Med 29. septembrom in 10. oktobrom 2008 je EK, Generalni direktorat za zaposlovanje, 

socialne zadeve in enake moţnosti (DG EMPL), izvedel revizijsko misijo, ki je bila 

opravljena na podlagi 38.(2) člena Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 in 6. člena Uredbe 

Komisije (ES) št. 438/2001. Cilj revizije je bil pregled 10 projektov na kraju samem s strani 

zunanjega izvajalca, izbranega s strani EK. Revidiranci so bili OU, MŠŠ, MVZT, MDDSZ, 

ZRSZ. OU je 4. aprila 2009  prejel končno revizijsko poročilo. Pregledi na kraju samem 

vzorca 10 projektov so ustvarili skupno stopnjo napak 4,6%, vendar je 94% teh napak 

zadevalo samo en projekt in stranka, odgovorna za to napako, je predlagatelj. Nova 

prilagojena stopnja napak je tako 0,26%. Revizorji so se odločili ohraniti raven zanesljivosti 

kot sprejemljivo zaradi dejstva, da so napake, ki so bile najdene v vzorcu, enkratne napake in 

nič ne kaţe na resno sistemsko napako. Revizorji na podlagi ugotovitev revizije vzorca 10 

projektov priporočajo: 

 finančni popravek: OU mora pričeti s potrebnim postopkom na nacionalni ravni, ki bo 

odštel skupni znesek 5.257,49 EUR (prispevek ESS) od naslednjega končnega 

poročila o izdatkih. 

 revizijska sled: Čeprav je bila revizijska sled v večini primerov dobra, se OU svetuje, 

da vstraja pri večjem poudarjanju pomena revizijski sledi. 
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 točnost izračuna neposrednih stroškov udeleţencev usposabljanja: Ker se 

najpomembnejše finančne ugotovitve nanašajo na točnost neposrednih stroškov 

udeleţencev usposabljanja, priporočamo, da OU upravičencu predloţi skupno in 

standardno metodologijo za izračun neposrednih stroškov udeleţencev usposabljanja. 

 

5. junija 2009 je OU posredoval odzivno poročilo na zgoraj omenjeno revizijo DG EMPL. Ko 

je bil izveden tudi finančni popravek (zgoraj navedeni znesek je bil odštet od poročila o 

izdatkih št. 14/2009), je bila revizijska misija zaključena. 

 

EK je SVLR, OU za strukturne sklade in Kohezijski sklad, dne 31. avgusta 2007 prejela od 

Evropske komisije, Generalnega direktorata za regionalno politiko, poročilo v slovenskem 

jeziku o revizijski misiji sistema (2. faza) Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je 

potekala v Ljubljani od 12. do 16. marca 2007. Po prejemu slovenske verzije revizijskega 

poročila, je OU 4. decembra 2007 posredoval Evropski komisiji odziv slovenskih organov na 

omenjeno revizijsko poročilo. Dne, 10. junija 2008 je OU prejel slovenski prevod dopisa za 

zagotovitev dodatnih zahtevanih informacij. 28. julija 2008 je OU posredoval razlago na 

omenjen dopis. Odprto stališče komisije, ki sodi pod sklop ugotovitev 7, kjer EK navaja, da 

mora drţava članica izračunati zneske prispevkov in analizirati, v kolikšni meri spadajo pod 

člen 29.4.a Uredbe 1260/1999 ali pod pravilo št. 2 Uredbe 448/2004. Posledično Ministrstvo 

za gospodarstvo določi, ali in na kakšen način naj se popravi stopnja sofinanciranja in znesek 

upravičenih izdatkov za projekt. Analizo, ki zajema tudi druge projekte v poslovni coni, je 

treba predloţiti Komisiji. OU je v okviru zgoraj navedenega analiziral problematiko na 

instrumentu 1.4.1. (identificira prihodke, ustvarjene v ţivljenjski dobi posamezne poslovne 

cone, preverja pravilnost uporabljene metodologije izračuna prihodkov, vrednoti in izvaja 

kontrolo na kraju samem). Te ugotovitve bo OU uporabil in vključil v proces zaključevanja 

projektov EPD. Po dolgotrajni analizi in proučevanju problematike je OU s strani EK konec 

leta 2009 prejel obvestilo, da so posredovanja dokazila in pojasnila zadostna in da je revizija 

zaključena. 

 

 

Revizija Evropskega računskega sodišča 

 

 ERS v letu 2009 na OU ni izvedel nobene revizijske misije.  
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7 ODOBRENI PROJEKTI 

 

Za izpis projektov po posameznih ukrepih po kodah iz Uredbe Komisije (ES) št. 438/01, 

(Priloga 2). 

 

8 KAZALNIKI GLEDE REZERVE NA PODLAGI DOSEŢENIH 

REZULTATOV 

 

Zaradi kratkega programskega obdobja RS ne bo deleţna dodelitve rezerve na podlagi 

doseţenih rezultatov. 

 

9 NAPREDEK IN FINANCIRANJE VELIKIH PROJEKTOV IN 

GLOBALNIH NEPOVRATNIH SREDSTEV 

 
RS v programskem obdobju 2004-2006 ni deleţna prispevka SS za velike projekte in ne 

uporablja globalnih nepovratnih sredstev. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Sklepi sej NO EPD v letu 2009 

 

EK je dne 18.2.2009 posredovala Odločbo o spremembi Odločbe C(2004)2122 glede podaljšanja končnega 

datuma za upravičenost izdatkov na podlagi EPD v okviru cilja 1 v Sloveniji 2003 SI 161 DO 001. 

 
Seje NO v 

letu 2009 

NO EPD za programsko obdobje 2004-2006 v letu 2008 

8. dopisna 

seja -   

25. maja 

2009 -  8. 

junija 2009 

Na 8. dopisni seji NO EPD za programsko obdobje 2004-2006, ki je trajala do 25. maja 

2009 do 8. junija 2009 je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Predlog spremembe Poslovnika Nadzornega odbora za Enotni programski dokument 

RS za programsko obdobje 2004-2006, maj 2009 

2. Potrditev osnutka zapisnika 6. dopisne seje Nadzornega odbora za Enotni programski 

dokument RS za programsko obdobje 2004-2006, ki je trajala od 8. decembra do 22. 

decembra 2008 

3. Potrditev osnutka zapisnika 7. dopisne seje Nadzornega odbora za Enotni programski 

dokument RS za programsko obdobje 2004-2006, ki je trajala od 9. decembra do 23. 

decembra 2008 

4. Potrditev sprememb Programskega dopolnila za Enotni programski dokument RS za 

programsko obdobje 2004-2006. 

Sprejeti sklepi na 8. dopisni seji NO EPD 2004-2006 od 25.maja do 8. junija 2009: 

 

Sklep št. 1: NO je potrdil Predlog spremembe Poslovnika Nadzornega odbora za Enotni 

programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006, maj 2009. 

 

Sklep št. 2: NO je potrdil osnutek zapisnika 6. dopisne seje Nadzornega odbora za Enotni 

programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006, ki je trajala od 8. decembra do 22. 

decembra 2008. 

 

Sklep št. 3: NO je potrdil osnutek zapisnika 7. dopisne seje Nadzornega odbora za Enotni 

programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006, ki je trajala od 9. decembra do 23. 

decembra 2008. 

 

Sklep št. 4: NO je potrdil spremembe Programskega dopolnila za Enotni programski dokument 

RS za programsko obdobje 2004-2006, junij 2009. 

 

Spremembe Programskega dopolnila za Enotni programski dokument RS za programsko 

obdobje 2004-2006, junij 2009, se nahajajo na internetni strani. Prav tako se na tej internetni 

strani nahaja zadnja veljavna finančna tabela Programskega dopolnila: 

http://www.euskladi.si/publikacije/OP/2004-2006/ 

 

11. junija 2009 je OU posredoval EK Obvestilo o prilagoditvi PD, ki je bilo potrjeno na 8. 

dopisni seji 25.maja 2009 - 8. junija 2009 (dopis št. 3083-10/2007-221 z dne 11.6.2009).  

 

1. julija 2009 je EK v dopisu št. 05448 z dne 1.7.2009 - 2003 SI 161 DO 001 Single 

Programming Document Slovenia Modification of the Programme Complement - povedala, da 

je OU popravil datum upravičnosti izdatkov v PD na 30.6.2009, da je PD v skladu z 18. členom 

(3 odstavkom) Uredbe 1260/1999 ter konsistenten z EPD in finančnim načrtom iz Odločbe 

Komisije C(2006)2122. 

 

 

http://www.euskladi.si/publikacije/OP/2004-2006/
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Priloga 2: Razvojni programi in področja (izpis iz ISARR-SP po Uredbi 438/2001) na dan 

30.6.2009 

Šifra projekta Deleţ Šifra in naziv področja 

EPD06.1.1.01.001          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.002          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.003          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.004          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.005          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.006          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.007          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.008          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.009          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.010          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.011          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.012          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.013          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.014          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.015          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.016          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.017          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.018          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.019          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.020          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.021          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.022          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.023          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.024          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.025          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.026          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.027          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.028          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.029          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.030          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.031          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.032          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.033          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.034          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.035          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.036          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.037          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.038          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.039          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.040          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.041          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.042          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.043          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.044          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.045          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.046          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.047          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.048          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.049          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.050          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.051          100.0 

18         Raziskave, tehnološki razvoj in 

inovacije (RTRI)  

EPD06.1.1.01.052          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.053          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.054          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.055          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.056          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.057          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.058          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.059          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.060          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.01.061          100.0 

181        Raziskovalni projekti na 

univerzah in raziskovalnih inštitutih 

EPD06.1.1.02.001          100.0 

183        Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.1.02.002          100.0 

183        Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.1.03.001          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.002          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.003          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.004          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.005          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.006          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.007          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.008          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.009          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.010          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.011          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.012          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.013          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.014          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.015          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.016          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.017          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.018          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.019          100.0 414        Inovativne dejavnosti 
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EPD06.1.1.03.020          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.021          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.022          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.023          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.024          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.025          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.026          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.027          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.028          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.029          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.035          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.036          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.1.03.037          100.0 414        Inovativne dejavnosti 

EPD06.1.2.01.001          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.003          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.004          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.005          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.006          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.008          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.010          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.011          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.012          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.014          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.015          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.016          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.017          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.018          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.019          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.020          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.021          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.022          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.023          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.024          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.01.026          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.001          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.002          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.003          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.004          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.005          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.006          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.007          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.008          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.02.009          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.03.001          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.03.002          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.03.003          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.03.004          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.2.03.005          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.3.01.001          100.0 

163        Storitve svetovanja za 

podjetništvo (informacije, načrtovanje, 

svetovanje, trţenje, vodenje, 

internacionalizacija, izvoz, upravljanje z 

okoljem, nakup tehnologij) 

EPD06.1.3.02.001          100.0 

16         Pomoči za mala in srednje velika 

podjetja ter obrt 

EPD06.1.3.03.001          100.0 

16         Pomoči za mala in srednje velika 

podjetja ter obrt 

EPD06.1.3.04.001          100.0 

16         Pomoči za mala in srednje velika 

podjetja ter obrt 

EPD06.1.4.01.002          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.003          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.004          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.005          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.006          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.007          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.009          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.010          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.012          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.013          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.014          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.016          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.018          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.020          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.01.021          100.0 3          Osnovna infrastruktura 

EPD06.1.4.02.001          100.0 

183        Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.02.002          100.0 

183        Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.02.003          100.0 

183        Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.02.004          100.0 

183        Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.02.005          100.0 

183        Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.02.006          100.0 

183        Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.02.007          100.0 

183        Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.03.002          100.0 

183        Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.03.003          100.0 

183        Infrastruktura za raziskovanje, 

tehnološki razvoj in inovacije  

EPD06.1.4.04.001          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.04.002          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.04.003          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.04.004          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.04.005          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.05.001          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.002          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.003          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.004          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.005          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.006          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.007          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.008          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.009          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.010          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.011          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.012          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.013          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 
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EPD06.1.4.05.014          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.015          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.016          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.017          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.018          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.019          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.021          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.022          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.023          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.05.024          100.0 

32         Telekomunikacijska 

infrastruktura in informacijska druţba 

EPD06.1.4.06.001          100.0 

175        razvoj turistične infrastrukture v 

lasti občin 

EPD06.1.4.06.002          100.0 

175        razvoj turistične infrastrukture v 

lasti občin 

EPD06.1.4.09.001          100.0 314        Letališča 

EPD06.1.4.10.001          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.10.002          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.10.003          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.10.004          100.0 17         Turizem 

EPD06.1.4.10.005          100.0 

175        razvoj turistične infrastrukture v 

lasti občin 

EPD06.1.4.10.006          100.0 

175        razvoj turistične infrastrukture v 

lasti občin 

EPD06.1.4.10.007          100.0 

175        razvoj turistične infrastrukture v 

lasti občin 

EPD06.2.1.01.001          100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.02.001          100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.03.001          100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.04.001          100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.05.001          100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.06.001          100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.07.001          100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.08.001          100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.09.001          100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.10.001          100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.11.001          100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.12.001          100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.1.13.001          100.0 21         Aktivne politike trga dela 

EPD06.2.2.01.001          100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.03.001          100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.04.001          100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.05.001          100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.06.001          100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.07.001          100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.08.001          50.0 

21         Aktivne politike trga dela 

22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.10.001          50.0 

21         Aktivne politike trga dela 

22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.11.001          100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.2.12.001          100.0 22         Socialno vključevanje 

EPD06.2.3.01.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.01.002          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.02.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.02.002          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.02.003          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.02.004          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.02.005          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.03.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.03.002          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.03.003         100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.04.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.04.002          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.04.003          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.04.004          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.05.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.05.002          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.06.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.06.002          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.06.003          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.07.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.07.002          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.07.003          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.07.004          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 
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podjetja)  

EPD06.2.3.07.005          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.07.006          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.07.007          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.08.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.08.002          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.08.003         100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.08.004         100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.08.005         100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.09.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.09.002          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.10.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.10.002          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.11.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.11.002          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.12.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.13.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.13.002          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.14.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.14.002          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.14.003          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.14.004          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.14.005          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.15.001          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.3.15.002          100.0 

23         Razvijanje poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki ni 

vezano na poseben sektor (posamezniki, 

podjetja)  

EPD06.2.4.01.001          100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 

podjetniška dejavnost, inovacije, 

informacijska in komunikacijska 

tehnologija 

EPD06.2.4.02.001          100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 

podjetniška dejavnost, inovacije, 

informacijska in komunikacijska 

tehnologija 

EPD06.2.4.03.001          100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 

podjetniška dejavnost, inovacije, 

informacijska in komunikacijska 

tehnologija 

EPD06.2.4.04.001          100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 

podjetniška dejavnost, inovacije, 

informacijska in komunikacijska 

tehnologija 

EPD06.2.4.05.001          100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 

podjetniška dejavnost, inovacije, 

informacijska in komunikacijska 

tehnologija 

EPD06.2.4.06.001          100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 

podjetniška dejavnost, inovacije, 

informacijska in komunikacijska 

tehnologija 

EPD06.2.4.07.001          100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 

podjetniška dejavnost, inovacije, 

informacijska in komunikacijska 

tehnologija 

EPD06.2.4.08.001          100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 

podjetniška dejavnost, inovacije, 

informacijska in komunikacijska 

tehnologija 

EPD06.2.4.09.001          100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 

podjetniška dejavnost, inovacije, 

informacijska in komunikacijska 

tehnologija 

EPD06.2.4.10.001          100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 

podjetniška dejavnost, inovacije, 

informacijska in komunikacijska 

tehnologija 

EPD06.2.4.11.001          100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 

podjetniška dejavnost, inovacije, 

informacijska in komunikacijska 

tehnologija 

EPD06.2.4.12.001          100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 

podjetniška dejavnost, inovacije, 

informacijska in komunikacijska 

tehnologija 

EPD06.2.4.13.001          100.0 

24         Prilagodljivost delovne sile, 

podjetniška dejavnost, inovacije, 

informacijska in komunikacijska 

tehnologija 

EPD06.3.1.01.001          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.002          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.003          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.004          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.005          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.006          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.007          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.008          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.01.009          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 
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EPD06.3.1.01.010          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.001          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.002          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.003          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.005          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.006          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.007          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.009          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.010          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.011          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.012          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.013          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.014          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.015          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.016          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.02.017          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.001          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.002          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.003          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.004          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.005          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.006          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.007          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.03.008          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.001          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.002          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.003          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.004          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.005          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.006          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.007          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.008          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.009          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.010          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.011          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.013          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.014          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.015          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.016          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.017          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.018          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.1.04.019          100.0 

114        Izboljšanje predelave in trţenja 

kmetijskih izdelkov 

EPD06.3.2.01.001          100.0 

111        Investicije v kmetijska 

gospodarstva 

EPD06.3.2.02.001          100.0 

111        Investicije v kmetijska 

gospodarstva 

EPD06.3.2.03.001          100.0 

111        Investicije v kmetijska 

gospodarstva 

EPD06.3.2.04.001          100.0 

111        Investicije v kmetijska 

gospodarstva 

EPD06.3.3.01.001          100.0 

1307       Razširitev kmetijskih ali 

sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja 

raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja 

dodatnih prihodkov na podeţelju 

EPD06.3.3.02.001          100.0 

1307       Razširitev kmetijskih ali 

sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja 

raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja 

dodatnih prihodkov na podeţelju 

EPD06.3.3.03.001          100.0 

1307       Razširitev kmetijskih ali 

sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja 

raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja 

dodatnih prihodkov na podeţelju 

EPD06.3.3.04.001          100.0 

1307       Razširitev kmetijskih ali 

sorodnih dejavnosti zaradi uvajanja 

raznovrstnih dejavnosti ali ustvarjanja 

dodatnih prihodkov na podeţelju 

EPD06.3.4.01.001          100.0 12         Gozdarstvo 

EPD06.3.4.02.001          100.0 12         Gozdarstvo 

EPD06.3.4.03.001          100.0 12         Gozdarstvo 

EPD06.3.5.01.001          100.0 

1304       Trţenje kakovostnih kmetijskih 

izdelkov 

EPD06.3.5.02.001          100.0 

1304       Trţenje kakovostnih kmetijskih 

izdelkov 

EPD06.3.5.03.001          100.0 

1304       Trţenje kakovostnih kmetijskih 

izdelkov 

EPD06.3.5.04.001          100.0 

1304       Trţenje kakovostnih kmetijskih 

izdelkov 

EPD06.3.6.01.001          100.0 

142        Prenova in posodobitev ribiške 

flote 

EPD06.3.6.02.001          100.0 

142        Prenova in posodobitev ribiške 

flote 

EPD06.3.6.03.001          100.0 

142        Prenova in posodobitev ribiške 

flote 

EPD06.3.7.01.001          100.0 14         Ribištvo 

EPD06.3.7.02.001          100.0 14         Ribištvo 

EPD06.3.7.03.001          100.0 14         Ribištvo 

EPD06.3.7.04.001          100.0 14         Ribištvo 

EPD06.4.1.01.001          100.0 415        Obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.02.001          50.0 

412        Vrednotenje 

413        Študije 

EPD06.4.1.03.001          100.0 

411        Priprava, izvajanje, spremljanje, 

obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.04.001          100.0 

411        Priprava, izvajanje, spremljanje, 

obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.05.001          100.0 415        Obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.06.001          50.0 

412        Vrednotenje 

413        Študije 

EPD06.4.1.07.001          100.0 

411        Priprava, izvajanje, spremljanje, 

obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.08.001          100.0 

411        Priprava, izvajanje, spremljanje, 

obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.09.001          100.0 415        Obveščanje javnosti 

EPD06.4.1.10.001          50.0 

412        Vrednotenje 

413        Študije 
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EPD06.4.1.11.001          100.0 

411        Priprava, izvajanje, spremljanje, 

obveščanje javnosti 

EPD06.4.2.01.001          100.0 415        Obveščanje javnosti 

EPD06.4.2.02.001          50.0 

412        Vrednotenje 

413        Študije 

EPD06.4.2.03.001          100.0 

411        Priprava, izvajanje, spremljanje, 

obveščanje javnosti 

EPD06.4.2.04.001          100.0 

411        Priprava, izvajanje, spremljanje, 

obveščanje javnosti 

 
Vir: ISARR-SP, SVLR, 31.12.2007 

Opomba: upoštevani so celoviti projekti v okviru 1.1 in agregirani podatki v okviru 1.3, 2. PN in 3. PN (3.2-3.7)



Priloga 3: Tabela drţavnih pomoči 

 

Spodnja tabela prikazuje podatke, ki so potrebni za preverjanje skladnosti s pravili drţavnih 

pomoči ES za vsak ukrep EPD, kot zahtevajo uredba in smernice. 
 

Številka ukrepa Naslov sheme drţavnih pomoči ali 

priloţnostne drţavne pomoči(°) 

Številka 

drţavne pomoči 

(*) 

Navedba pisma 

potrditve (*) 

Trajanje 

sheme (*) 

1.1 Pospeševanje razvoja 

inovacijskega okolja 

Program ukrepov za spodbujanje 

podjetništva in konkurenčnosti 2002-

2006 

0002-5715334-

2002 

SI 7/2002 

SI 8/2004 

(dopolnitev) 

Seznam Pogodb  

 

EC, 13.8.2004 

(potrjena 

dopolnitev) 

31.12.2006 

1.1 Pospeševanje razvoja 

inovacijskega okolja 

Raziskave in razvoj 0001-5228018-

2000/II  in 

0005-5228018-

2000/II
18

 

SI 4/2004 

 vmesni seznam  

 

EC, 9.7.2004  

31.12.2003 

 

 

 

31.12.2008 

1.1 Pospeševanje razvoja 

inovacijskega okolja 

Regionalna shema drţavnih pomoči 0004-5715334-

2001/4 

SI 18/2002 

Seznam Pogodb 31.12.2006 

1.1 Pospeševanje razvoja 

inovacijskega okolja 

Drţavne pomoči, ki se ne bodo 

dodelile na osnovi zgornjih shem, 

bodo skladne s pravilom De minimis 

   

1.2 Spodbujanje razvoja 

turističnih destinacij 

Program ukrepov za spodbujanje 

podjetništva in konkurenčnosti 2002-

2006 

0002-5715334-

2002 

SI 7/2002 

 

SI 8/2004 

(dopolnitev) 

Seznam Pogodb  

 

EC, 13.8.2004 

(potrjena 

dopolnitev) 

31.12.2006 

1.2 Spodbujanje razvoja 

turističnih destinacij 

Regionalna shema drţavnih pomoči  0004-5715334-

2001 

SI 18/2002 

Seznam Pogodb 31.12.2006 

1.2 Spodbujanje razvoja 

turističnih destinacij 

Drţavne pomoči, ki se ne bodo 

dodelile na osnovi zgornjih shem, 

bodo skladne s pravilom De minimis 

   

1.3 Izboljšanje 

podpornega okolja za 

podjetništvo  

Program ukrepov za spodbujanje 

podjetništva in konkurenčnosti 2002-

2006 

0002-5715334-

2002 

SI 7/2002 

 

SI 8/2004 

(dopolnitev) 

Seznam Pogodb  

 

EC, 13.8.2004 

(potrjena 

dopolnitev) 

31.12.2006 

1.3 Izboljšanje 

podpornega okolja za 

podjetništvo 

Drţavna garancijska shema 2003-

2006 

0007-571533-

2003 

SI 8 2003 

 

SI 9 2004 

Vmesni seznam 

 

EC, 29.12.2003 

EC, 13.8.2004 

(potrjena 

dopolnitev) 

31.12.2006 

1.3 Izboljšanje 

podpornega okolja za 

Drţavne pomoči, ki se ne bodo 

dodelile na osnovi zgornjih shem, 

   

                                                 
18

 Dne 23.7.2009 je EK v tabeli drţavnih pomoči za EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 posredovala 

Popravek Odločbe z dne 8.8.2006 o spremembi Odločbe C(2004) 2122 o odobritvi EPD za strukturno pomoč 

Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003SI161DO001 C(2009)5967, kjer se je v točki 7.5 priloge I v 

tretjem stolpcu »Številka drţavne pomoči« tabele drţavnih pomoči (str. 268) za ukrep 1.1 Pospeševanje razvoja 

inovacijskega okolja, Raziskave in razvoj, številki: 

namesto  »0005-5228018-2000/I in 0005-5228018-2000/I«  

glasita:  »0001-5228018-2000/II in 0005-5228018-2000/II«. 
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podjetništvo bodo skladne s pravilom De minimis  

1.4 Gospodarska 

infrastruktura in javne 

storitve 

Drţavna pomoč, ki ne bo dodeljena 

v okviru zgoraj navedene drţavne 

pomoči, bo skladna s pravilom De 

minimis. 

   

2.1 Razvoj in krepitev 

aktivnih politik trga dela 

Programi zaposlovanja 

Programi usposabljanja, 
spremenjena od 7.3.2006 spada pod 

skupinsko izjemo (block exemption), 

EC obveščena 7.3.2006 

SI 2/2004  

SI 1/2004  

 

XT 15 / 2006 za 

(št. skupinske 

izjeme za 

usposabljanje) 

EC, 13.4.2003 

EC, 9.7.2004 

(dopolnitev) 

EC, 7.3.2006 

31.12.2006 

 

2.1 Razvoj in krepitev 

aktivnih politik trga dela 

Drţavna pomoč, ki ne bo dodeljena 

v okviru zgoraj navedene drţavne 

pomoči, bo skladna s pravilom De 

minimis. 

 

  

2.2 Pospeševanje 

socialnega vključevanja 

Programi zaposlovanja  

Programi usposabljanja, 

spremenjena od 7.3.2006 spada pod 

skupinsko izjemo (block exemption), 

EC obveščena 7.3.2006 

SI 2/2004  

SI 1/2004  

XT 15 / 2006 za 

(št. skupinske 

izjeme za 

usposabljanje) 

EC, 13.4.2003 

EC, 9.7.2004 

(dopolnitev) 

EC, 7.3.2006 

31.12.2006 

2.2 Pospeševanje 

socialnega vključevanja 

Drţavna pomoč, ki ne bo dodeljena 

v okviru zgoraj navedene drţavne 

pomoči, bo skladna s pravilom De 

minimis. 

 

  

2.3 Vseţivljenjsko učenje  Programi zaposlovanja  

Programi usposabljanja, 

spremenjena od 7.3.2006 spada pod 

skupinsko izjemo (block exemption), 

EC obveščena 7.3.2006 

 

SI 2/2004  

SI 1/2004  

XT 15 / 2006 za 

(št. skupinske 

izjeme za 

usposabljanje) 

EC, 13.4.2003 

EC, 9.7.2004 

(dopolnitev) 

EC, 7.3.2006 

31.12.2006 

2.3 Vseţivljenjsko učenje Drţavna pomoč, ki ne bo dodeljena 

v okviru zgoraj navedene drţavne 

pomoči, bo skladna s pravilom De 

minimis. 

 

  

2.4 Spodbujanje 

podjetništva in 

prilagodljivosti 

Programi zaposlovanja  

Programi usposabljanja, 

spremenjena od 7.3.2006 spada pod 

skupinsko izjemo (block exemption), 

EC obveščena 7.3.2006 

 

SI 2/2004  

SI 1/2004  

XT 15 / 2006 za 

(št. skupinske 

izjeme za 

usposabljanje) 

EC, 13.4.2003 

EC, 9.7.2004 

(dopolnitev) 

EC, 7.3.2006 

31.12.2006 

2.4 Spodbujanje 

podjetništva in 

prilagodljivosti 

Drţavna pomoč, ki ne bo dodeljena 

v okviru zgoraj navedene drţavne 

pomoči, bo skladna s pravilom De 

minimis. 

 

  

3.1 Izboljšanje predelave 

in trţenja kmetijskih 

proizvodov 

Dejavnosti povezane s predelavo in 

trţenjem proizvodov iz Priloge I 

(***) 

 2003 SI 161 DO 

001- K(2004) 

2122, 18.6.2004  

31.12.2006 

3.2 Naloţbe v kmetijska 

gospodarstva 

Dejavnosti povezane s proizvodnjo,  

iz Priloge I (***) 

 2003 SI 161 DO 

001- K(2004) 

2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

3.3 Diverzifikacija 

kmetijskih dejavnosti in 

dejavnosti, ki so blizu 

kmetijstvu  

Dejavnosti povezane s proizvodnjo, 

predelavo in trţenjem proizvodov iz 

Priloge I (***) 

 
2003 SI 161 DO 

001- K(2004) 

2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

3.3 Diverzifikacija 

kmetijskih dejavnosti in 

Dejavnosti povezane s proizvodnjo, 

predelavo in trţenjem proizvodov, ki 
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dejavnosti, ki so blizu 

kmetijstvu 

niso v Prilogi I – Drţavne pomoči, 

dodeljene v okviru tega ukrepa, bodo 

skladne s pravilom De minims (**) 

3.4 Naloţbe v gozdove za 

izboljšanje gospodarske 

in ekološke vrednosti 

gozdov 

Dejavnosti povezane s proizvodnjo, 

predelavo in trţenjem proizvodov iz 

Priloge I (***) 

 
2003 SI 161 DO 

001- K(2004) 

2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

3.5 Trţenje kakovostnih 

kmetijskih in ţivilskih 

proizvodov 

Dejavnosti povezane z proizvodi iz 

Priloge I (***) 

 2003 SI 161 DO 

001- K(2004) 

2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

3.5 Trţenje kakovostnih 

kmetijskih in ţivilskih 

proizvodov 

Dejavnosti, ki niso iz Priloge I – 

Drţavne pomoči, dodeljene v okviru 

tega ukrepa, bodo skladne s 

pravilom De minims (**) 

 

  

3.6 Posodobitev 

obstoječih plovil in mali 

priobalni ribolov 

Ukrep je odobren s tretjim 

odstavkom 4. člena Odločbe 

Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi 

enotnega programskega dokumenta 

za strukturno pomoč Skupnosti v 

okviru cilja 1 v Sloveniji. 

 

2003 SI 161 DO 

001- K(2004) 

2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

3.7 Ribogojstvo, 

predelava in trţenje 

Ukrep je odobren s tretjim 

odstavkom 4. člena Odločbe 

Komisije O 18/VI/2004 o odobritvi 

enotnega programskega dokumenta 

za strukturno pomoč Skupnosti v 

okviru cilja 1 v Sloveniji. 

 

2003 SI 161 DO 

001- K(2004) 

2122, 18.6.2004 

31.12.2006 

 

»Opomba: Skladno s svojimi dolţnostmi iz člena 34(1)(g) Uredbe Sveta št. 1260/1999 OU posodablja zgornjo tabelo 

o drţavnih pomočeh in obvešča Komisijo o morebitnih spremembah. 

V primeru uvedbe nove sheme drţavne pomoči ali priloţnostne pomoči je potrebno pomoč prilagoditi z uradnim 

sklepom Komisije. 

Člen 4 sklepa Komisije, ki potrjuje sedanji program (suspenzivna klavzula, ki zadeva drţavne pomoči) se nanaša na 

ukrepe, ki vsebujejo drţavne pomoči, ki je predmet ustreznih ukrepov ali pa še ni bila odobrena s strani Komisije.« 

 

(*) Uradno obvestilo o podaljšanju sheme drţavnih pomoči do (najmanj) konca leta 2006 bo izdano najkasneje do 

konca leta 2003. Če pride do zamud pri procesu obveščanja, bo pomoč v okviru teh ukrepov dodeljena skladno 

s pravilom De minimis. 

(**) Pomoč bo dodeljena v skladu s pravilom “De minimis”. Pravilo De minimis se ne upošteva za aktivnosti 

povezane s proizvodnjo, predelavo in trţenjem proizvodov naštetih v Prilogi I Pogodbe o Evropski Uniji. 

(***) Skladno s Prilogo IV k členu 22 Pristopne pogodbe (TA), se sheme pomoči in posamezne pomoči, ki so 

dodeljene aktivnostim, povezanim s proizvodnjo, predelavo in trţenjem proizvodov, naštete v Prilogi I 

Pogodbe ES, in ki so izvedene v drţavah članicah pred datumom pristopa ter so še vedno uporabne po tem 

datumu, upoštevajo kot »obstoječe pomoči« v smislu člena 88(1) Pogodbe ES. Ukrep je upoštevan kot 

»obstoječa« pomoč na podlagi Pristopne pogodbe (TA) in tretjega odstavka 4. člena Odločbe Komisije O 

18/VI/2004 o odobritvi enotnega programskega dokumenta za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v 

Sloveniji – številka dokumenta 2003 SI 161 DO 001-K(2004) 2122. 
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Priloga 4:  Pregled zahtevkov za plačilo posredovanih na EK in prejetih plačil na račun PO za 

vse strukturne sklade do 30.6.2009 

 
Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006 : Structural Fund:  European Regional Development Fund (ERDF) 
Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO) 

No. 
date of 

transmission 
to EC  

PA's reference number 
requested 

amount of ERDF-
means 

declared 
expenditure 
(cumulated 
amounts) 

approved 
by EC 

date of receipt on 
PA's account  

reimbursed amount of 
ERDF-means  

    10% of advance payment     yes 2004-07-06 13.652.347,80 

    6% of advance payment     yes 2005-03-17 8.191.408,68 

1 2005-06-24 541-05-20/2005/1 626.015,55 834.687,39 yes 2005-08-04 610.632,82 

2 2005-10-27 541-05-10/2004/346 6.517.135,87 9.524.205,05 yes 2005-12-06 6.409.447,00 

3 2005-11-30 541-05-20/2005/9 14.540.782,10 32.613.042,64 yes 2005-12-27 14.648.471,00 

4 2006-02-16 544-7/2006/4 12.760.153,34 47.149.427,04 yes 2006-03-14 12.760.153,00 

5 2006-04-26 544-7/2006/5 5.916.168,87 55.051.256,46 yes 2006-06-02 5.916.169,00 

6 2006-06-20 544-7/2006/7 8.084.642,57 66.144.221,30 yes 2006-09-15 8.084.643,00 

7 2006-09-28 544-7/2006/17 8.369.617,91 77.319.498,55 yes 2006-11-07 8.369.618,00 

8 2006-10-30 544-7/2006/24 7.736.924,15 87.799.792,83 yes 2006-12-04 7.736.924,00 

9 2006-11-27 544-7/2006/27 4.043.072,01 93.192.538,19 yes 2007-01-22 4.043.072,00 

10 2006-12-28 544-7/2006/33 15.862.513,91 114.891.384,21 yes 2007-01-29 15.862.514,00 

11 2007-02-26 544-29/2007/4 5.108.886,62 122.383.605,12 yes 2007-03-28 5.108.887,00 

12 2007-07-20 544-29/2007/9 5.696.641,12 131.798.258,18 yes 2007-08-13 5.696.641,12 

13 2007-11-26 544-29/2007/14  6.568.639,48 141.304.261,61 yes 2008-01-23  6.568.639,48  

14 2008-04-03 544-28/2008/9 6.037.736,20 156.586.182,29 yes 2008-05-29 6.037.736,20 

      107.868.929,70        129.697.304,10 

        

     
 total of advance payment 

received  
21.843.756,48 

     
 total of ERDF-means 

reimbursed 
107.853.547,62 

      total 129.697.304,10 
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Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund:  European Social Fund (ESF) 
Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO) 

No. 
date of 

transmission 
to EC  

PA's reference number 
requested 

amount of ESF-
means 

declared 
expenditure 
(cumulated 
amounts) 

approved 
by EC 

date of receipt 
on PA's account  

reimbursed amount of 
ESF-means  

    10% of advance payment     yes 2004-07-07 7.563.598,60 

    6% of advance payment     yes 2005-03-16 4.538.159,16 

1 2005-07-22 541-05-20/2005/3 2.348.803,89 3.131.738,51 yes 2005-08-25 2.348.803,82 

2 2005-10-27 541-05-10/2004/345 2.821.503,82 6.898.743,40 yes 2005-11-23 2.821.503,80 

3 2006-01-20 544-5/2006/13 2.721.427,97 10.527.314,09 yes 2006-02-14 2.721.427,97 

4 2006-04-26 544-7/2006/6 2.489.210,25 13.846.261,12 yes 2006-05-29 2.489.210,25 

5 2006-06-30 544-7/2006/8 3.246.248,04 18.174.591,91 yes 2006-08-07 3.246.248,04 

6 2006-09-29 544-7/2006/18 1.710.369,25 20.455.084,29 yes 2006-10-30 1.710.369,25 

7 2006-10-30 544-7/2006/23 858.589,16 21.599.869,85 yes 2006-12-07 858.589,15 

8 2006-11-28 544-7/2006/28 2.661.106,15 25.148.011,43 yes 2007-01-24 2.661.106,15 

9 2007-07-16 544-8/2007/222 9.306.180,52 37.555.752,28 yes 2007-09-19 9.306.180,55 

 10 2007-12-27  544-29/2007/15  9.102.327,24 49.692.543,04 yes 2008-02-01 9.102.326,71 

11 2008-05-29 544-28/2008/13 9.027.733,87 61.729.860,38 yes 2008-07-28 9.027.733,36 

12 2008-10-29 544-28/2008/17 5.942.629,28 69.653.433,32 yes 2008-12-2008 5.942.628,75 

13 2009-01-20 544-28/2009/1 10.831.350,41 84.095.234,36 yes 2009-02-18 7.516.301,14 

   63.067.479,85    71.854.186,70 

        

     
total of advance payment 

received  
12.101.757,76 

     total of ESF-means reimbursed 59.752.428,94 

      total 71.854.186,70 
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Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund:  European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) 
- Guidance Section 
Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO) 

No. 
date of 

transmission 
to EC  

PA's reference number 
requested 
amount of 

EAGGF-means 

declared 
expenditure 
(cumulated 
amounts) 

approve
d by EC 

date of receipt on 
PA's account  

reimbursed amount of 
EAGGF-means  

    10% of advance payment     yes 2004-09-07 2.356.909,00 

    6% of advance payment     yes 2005-08-08 1.414.145,00 

1 2005-10-25 541-05-10/2004/339 200.899,65 401.799,30 yes 2005-11-22 200.899,00 

2 2006-01-10 544-7/2006/1 677.092,32 1.755.982,64 yes 2006-02-14 677.092,00 

3 2006-06-30 544-7/2006/10 1.332.169,69 4.420.321,38 yes 2006-07-27 1.332.169,00 

4 2006-07-28 544-7/2006/14 1.478.149,82 7.376.619,64 yes 2006-08-21 1.478.149,00 

5 2006-09-29 544-7/2006/16 1.417.927,31 10.212.472,62 yes 2006-10-17 1.417.927,00 

6 2006-10-30 544-7/2006/22 275.498,63 10.763.469,26 yes 2006-11-15 275.498,00 

7 2007-01-26 544-29/2007/1 1.779.680,43 14.322.828,86 yes 2007-02-20 1.779.680,00 

8 2007-04-06 544-29/2007/6 1.034.689,72 16.392.207,44 yes 2007-04-25 1.034.689,00 

9 2007-07-11 544-29/2007/8 3.171.356,12 22.730.885,92 yes 2007-08-13 3.171.356,00 

10 2007-12-21 544-29-2007/17 1.849.982,13 26.434.882,27 yes  2008-01-30 1.849.982,00 

 
    11 

 
2008-01-18 

 
544-28/2008/3 

 
4.011.237,64 

 
34.457.359,45 

 
yes 

 
2008-02-07 

 
4.011.237,00 

12 2008-10-30 544-28/2008/20 1.390.906,35 39.624.844,67 yes 2008-12-04 1.390.906,00 

      18.619.589,81        22.390.638,00 

 
 

  
 

   

     
total of advance payment 

received  
3.771.054,00 

   
 

 
total of EAGGF-means 

reimbursed 
18.619.584 

 
 

    total 22.390.638,00 
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Single Programming Document of the Republic of Slovenia 2004-2006: Structural Fund:  Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) 
Overview of Applications for Payment sent to EC and Reimbursements to Paying Authority (figures in EURO) 

No. 
date of 

transmission 
to EC  

PA's reference number 
requested 

amount of FIFG-
means 

declared 
expenditure 
(cumulated 
amounts) 

approved 
by EC 

date of receipt on 
PA's account  

reimbursed amount of 
FIFG-means  

    10% of advance payment     yes 2004-12-07 178.104,00 

    6% of advance payment     yes 2005-09-27 106.862,40 

1 2006-06-30 544-7/2006/9 45.609,37 130.312,49 yes 2006-08-25 45.609,37 

2 2006-10-30 544-7/2006/25 110.026,43 410.534,02 yes 2006-12-28 110.026,43 

 
3 

 
2007-03-08 

 
544-29/2007/5 

 
197.197,50 

 
856.495,54 

 
yes 

 
2007-05-10 

 
197.197,50 

 
4 2007-12-14 544-29/2007/16 1.015.868,48 4.006.880,17 yes 2008-01-24 1.015.868,48 

5 2008-12-01 544-28/2008/22 38.319,82 4.067.761,44 yes In 2009 38.319,82 

       1.407.021,60       1.691.988,00 

        

     
total of advance payment 

received  
284.966,40 

     
total of FIFG-means 

reimbursed 
1.407.021,60 

      total 1.691.988,00 
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Priloga 5: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih od 

1.1.2009 do 30.6.2009  

 
         

Table 10: Financial table for annual implementation report by priority and measure     

Commission Reference No of the related OP or SPD:  2003 SI 16 1 DO 001         

Title: Single Programming Document 2004 - 2006           

Period:  01.01.2009 - 30.06.2009          (in Euro) 

Priority/Measure Total* 

Total Eligible 

Actually Paid 

and Certified 

Expenditure 

% of 

Eligible 

Cost 

Other** 
Field of 

intervention 

Share of 

intervention 

in% 

      1 2 3=2/1       

Priority 1 174.444.714 0,00 0,00       

  Measure 1.1 39.144.841 0,00 0,00   ..   

               15 30 

               16 30 

               18 30 

               32 10 

  Measure 1.2 42.964.044 0,00 0,00       

               17 95 

               32 5 

  Measure 1.3 32.817.168 0,00 0,00       

               16 100 

  Measure 1.4 59.518.861 0,00 0,00       

               17 14,28 

               18 14,28 

               31 14,28 

               32 14,28 

               33 14,28 

               34 14,28 

               35 14,28 

Priority 2 96.899.124 14.369.968,31 14,83       

  Measure 2.1 25.217.031 2.079.544,76 8,25       

               21 100 

  Measure 2.2 8.722.031 1.164.553,60 13,35       

               22 100 

  Measure 2.3 38.043.031 10.072.264,75 26,48       

               23 100 

  Measure 2.4 24.917.031 1.053.605,20 4,23       

               24 33 
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               167 33 

               324 33 

Priority 3 51.760.409 0,00 0,00       

  Measure 3.1. 17.129.338 0,00 0,00       

              114  100 

  Measure 3.2 16.820.704 0,00 0,00       

               111 100 

  Measure 3.3 9.227.854 0,00 0,00       

               1307 100 

  Measure 3.4 3.248.778  0,00 0,00    121 100 

                 

  Measure 3.5. 711.512  0,00 0,00    1304 100 

                 

  Measure 3.6. 408.159 0,00 0,00    142 100 

               147 0 

                  

  Measure 3.7 4.214.064 0,00 0,00    143 82 

               144 18 

                  

Technical assistance 13.659.945 71.832,73 0,53       

  Total ERDF related 9.711.086 0,00 0,00       

               411 60 

               412 15 

               413 15 

               415 10 

  Total ESF related 3.948.859 71.832,73 1,82       

               411 70 

               412 10 

               413 10 

               415 10 

Total   336.764.192 14.441.801,04 4,29       

  Total ERDF related 184.155.800 0,00 0,00       

  Total ESF related 100.847.983 14.441.801,04 14,32       

  Total EAGGF related 47.138.186 0,00 0,00       

  Total FIFG related 4.622.223 0,00 0,00       

Priority/Transitional support***   not applicable 

Priority 1             

  
Regions not receiving transitional 

support     

  

  
    

  Regions receiving transitional support       
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Priority 2     
  

      

  
Regions not receiving transitional 

support     

  

  
    

  Regions receiving transitional support       
      

Priority 3     
  

      

etc.       
  

      

Technical assistance     
  

      

  
Regions not receiving transitional 

support     

  

  
    

  Regions receiving transitional support       
      

Total               

  

* This column contains the amounts that are the basis for the calculation of the contribution of the Funds (this is total public eligible expenditure for 

ERDF, ESF, EAGGF and total eligible cost for FIFG). Prikazana razpoloţljiva sredstva  so bila potrjena na seji NO za EPD 2004-2006 dne 8.6.2009. 

** This is not applicable for Objective 1 Programmes 

*** Only for objective 1 and 2 and where applicable (not applicable for Slovenia) 
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Priloga 6: Finančna tabela za Letno poročilo o izvajanju EPD 2004-2006 po PN in ukrepih - 

kumulativa 2004-30.6.2009  

 

Table 10: Financial table for annual implementation report by priority and measure     

Commission Reference No of the related OP or SPD:  2003 SI 16 1 DO 001         

Title: Single Programming Document 2004 - 2006           

Period:  01.01.2004 – 30.6.2009          (in Euro) 

Priority/Measure Total* 

Total Eligible 

Actually Paid and 

Certified 

Expenditure 

% of 

Eligible 

Cost 

Other** 
Field of 

intervention 

Share of 

intervention 

in% 

      1 2 3=2/1       

Priority 1 174.444.714 150.434.787 86,24       

  Measure 1.1 39.144.841 32.601.679 83,28   ..   

               15 30 

               16 30 

               18 30 

               32 10 

  Measure 1.2 42.964.044 32.740.842 76,21       

               17 95 

               32 5 

  Measure 1.3 32.817.168 22.699.075 69,17       

               16 100 

  Measure 1.4 59.518.861 62.393.191 104,83       

               17 14,28 

               18 14,28 

               31 14,28 

               32 14,28 

               33 14,28 

               34 14,28 

               35 14,28 

Priority 2 96.899.124 82.092.935 84,72       

  Measure 2.1 25.217.031 22.406.966 88,86       

               21 100 

  Measure 2.2 8.722.031 7.688.612 88,15       

               22 100 

  Measure 2.3 38.043.031 33.453.881 87,94       

               23 100 

  Measure 2.4 24.917.031 18.543.477 72,42       

               24 33 
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               167 33 

               324 33 

Priority 3 51.760.409 30.441.762 58,81       

  Measure 3.1. 17.129.338 13.159.672 76,83       

              114  100 

  Measure 3.2 16.820.704 14.730.603 87,57       

               111 100 

  Measure 3.3 9.227.854 8.369.254 90,70       

               1307 100 

                  

  Measure 3.4 3.248.778 2.830.211 87,12    121 100 

                  

  Measure 3.5. 711.512 535.105 75,21    1304 100 

                  

  Measure 3.6. 408.159 310.955 76,18    142 100 

               147 0 

                  

  Measure 3.7 4.214.064 3.756.806 89,15    143 82 

               144 18 

                  

Technical assistance 13.659.945 8.081.862 59,16       

  Total ERDF related 9.711.086 6.151.395 63,34       

              411 60 

              412 15 

              413 15 

               415 10 

  Total ESF related 3.948.859 2.002.299 50,71       

              411 70 

              412 10 

              413 10 

               415 10 

Total   336.764.192 271.123.178 80,51       

  Total ERDF related 184.155.800 156.586.182 85,03       

  Total ESF related 100.847.983 84.095.234 83,39       

  Total EAGGF related 47.138.186 26.434.882 56,08       

  Total FIFG related 4.622.223 4.006.880 86,69       

Priority/Transitional support***   not applicable 

Priority 1             

  
Regions not receiving 

transitional support     
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Regions receiving 

transitional support 

      

  
    

Priority 2     
  

      

  
Regions not receiving 

transitional support     

  

  
    

  
Regions receiving 

transitional support 

      

  
    

Priority 3     
  

      

etc.       
  

      

Technical assistance     
  

      

  
Regions not receiving 

transitional support     

  

  
    

  
Regions receiving 

transitional support 

      

  
    

Total               

  

* This column contains the amounts that are the basis for the calculation of the contribution of the Funds (this is total public eligible expenditure for 

ERDF, ESF, EAGGF and total eligible cost for FIFG). Prikazana razpoloţljiva sredstva  so bila potrjena na seji NO za EPD 2004-2006 dne 8.6.2009. 

** This is not applicable for Objective 1 Programmes 

*** Only for objective 1 and 2 and where applicable (not applicable for Slovenia) 
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Priloga 7: Pregled realizacije EPD 2004-2006 na ravni PN do 30.6.2009 (v 000 EUR) 

 

Tabela 33: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 1. PN do 30.6.2009 

v 000 EUR 

 Razpoloţljiva sredstva 

2004-2006 

Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 
Izplačila iz proračuna RS² Posredovani zahtevki 

za povračilo na 

plačilni organ³ 

 EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 1.1 39.145 100,0 44.621 114,0 45.566 116,4 45.599 116,5 44.980 114,9 32.873 112,0 

Ukrep 1.2 42.964 100,0 44.883 104,5 44.621 103,9 44.874 104,4 43.369 100,9 32.180 99,9 

Ukrep 1.3 32.817 100,0 41.027 125,0 40.846 124,5 40.801 124,3 39.414 120,1 17.614 71,6 

Ukrep 1.4 59.519 100,0 83.937 141,0 63.606 106,9 63.094 106,0 64.452* 108,3 52.146 121,1 

Skupaj 

PN 1 

174.445 100,0 214.467 122,9 194.640 111,6 194.367 111,4 192.215 110,2 134.814 104,3 

SKUPAJ 

EPD 

334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107,0 239.074 100,7 

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva  

Opomba ¹ deleţ glede na razpoloţljiva sredstva  
Opomba ² podatki upoštevani v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 

Opomba ³ osnova za izračun deleţa je samo EU del  

Opomba: V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS  19.1.2006 višini 48,0 mio 
EUR v okviru 1. PN.  

* V okviru instrumenta 1.4.1 je bilo tekom izvajanja iz proračunov lokalnih skupnosti izplačanih 10.133.936 EUR, ki so v izvajanju tega 

instrumenta predstavljali slovensko udeleţbo. Izplačila iz proračuna lokalnih skupnosti zajemajo vsa izplačila ne glede na to ali so bile 
naknadno na teh projektih ugotovljene nepravilnosti.. 

 

 

Tabela 34: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 2. PN do 30.6.2009 

v 000 EUR 

 Razpoloţljiva 

sredstva 2004-2006 

Razpisana sredstva** Dodeljena sredstva** Podpisane pogodbe2 
Izplačila iz proračuna RS²  Posredovani zahtevki 

za povračilo na 

plačilni organ³ 

 EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 2.1 25.217 100,0 33.758 133,9 26.972 106,9 26.972 106,9 26.784 106,2 18.690 98,8 

Ukrep 2.2 8.722 100,0 8.902 102,1 8.772 100,6 8.772 100,6 8.727 100,1 6.303 96,4 

Ukrep 2.3 38.043 100,0 46.443 122,1 39.955 105,0 39.955* 105,0 40.213 105,7 28.337 99,3 

Ukrep 2.4 24.917 100,0 26.904 108,0 26.346 105,7 26.346 105,7 26.287 105,5 16.749 89,6 

Skupaj PN 

2 

96.899 100,0 116.007 119,7 102.045 105,3 102.045 105,3 102.012 105,3 70.079 96,4 

SKUPAJ 

EPD 

334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107,0 239.074 100,7 

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva 

Opomba: Da bi uspešno počrpali vsa dodeljena finančna sredstva v 2. PN, odobrena v EPD, je bila izvedena prerazporeditev sredstev med 

ukrepi znotraj PN. Prikazana razpoloţljiva sredstva  so bila potrjena na seji NO za EPD 2004-2006 dne 8.6.2009. 
Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 

Opomba ³ osnova za izračun deleţa je samo EU del  - posredovani zahtevki za povračilo na PO zagotavljajo kontinuiteto poročanja s 
predhodnimi poročili in izraţajo agregirano vrednost ZZP, pridobljeno iz MFP, s katero smo mesečno spremljali finančno izvajanje. 

* Podatki o podpisanih pogodbah zagotavljajo kontinuiteto poročanja s predhodnimi poročili. Znesek izplačil iz drţavnega proračuna je višji 

od zneska podpisanih pogodb, saj niso upoštevane vse korekcije izplačil iz proračuna, zato je znesek izplačanih sredstev iz drţavnega 
proračuna zgolj informativne narave, ki zagotavlja revizijsko sled.  
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Tabela 35: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 3. PN do 30.6.2009 

v 000 EUR 

 Razpoloţljiva sredstva 

2004-2006 

Razpisana sredstva2 Dodeljena sredstva2 Podpisane pogodbe2 
Izplačila iz proračuna RS² Posredovani zahtevki 

za povračilo na 

plačilni organ³ 

 EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 3.1 17.129 100,0 18.562 108,4 19.502 113,9 17.506 102,2 17.127 100,0 8.035 93,8 

Ukrep 3.2 16.821 100,0 17.614 104,7 17.594 104,6 17.054 101,4 16.819 100,0 7.982 94,9 

Ukrep 3.3 9.228 100,0 11.066 119,9 11.065 119,9 9.883 107,1 9.237 100,1 4.387 95,1 

Ukrep 3.4 3.249 100,0 4.572 140,7 4.733 145,7 4.733 145,7 3.254 100,2 1.543 95,0 

Ukrep 3.5 712 100,0 821 115.5 788 110,8 764 107,4 711 100,0 268 75,2 

Ukrep 3.6 408 100,0 627 153,5 350 85,8 311 76,2 311 76,2 233 76,2 

Ukrep 3.7 1.967 100,0 2.360 120,0 2.343 119,1 2.283 116,1 2.232 113,5 1.323 89,7 

Skupaj PN 

3 

49.513 100,0 55.622 112,3 56.375 113,9 52.534 106,1 49.691 100,4 23.771 93,8 

SKUPAJ 

EPD 

334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107,0 239.074 100,7 

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva 
Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 

Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 

Opomba 3 osnova za izračun deleţa je samo EU del 
Opombe:  

V okviru razpisanih sredstev so upoštevana tudi dodatna sredstva dodeljena na podlagi sklepa Vlade RS 26.4.2006 in popravka 26.10.2006 v 

višini 5,9 mio EUR na ukrepu 3.1, 3.2, 3.3 in 3.7 in prerazporeditve sredstev iz ukrepa 3.6 na 3.7, potrjeno na NO 7.6.2006 v višini 0,6 mio 
EUR. 

Na 3. PN podatek »Razpisana sredstva« zajema podatek o razpisanih sredstvih po ISU iz MFP-ISARR-SP, kjer so prikazana plačila 

(payments) na nivoju programa, podatek Dodeljena sredstva pa je podatek o dodeljenih sredstvih s sklepi PS oz. odločbami KU iz MFP-
ISARR-SP, kjer je naveden znesek dejansko izdanih odločb s strani KU. Sredstva se dodeljujejo na podlagi odločb. »Podpisane pogodbe« 

pomenijo podpisane pogodbe na podlagi izdanih odločb, upoštevani so kasnejši odstopi, zato je vrednost projektov lahko niţja kot je 

prikazano v letu 2006 (vendar brez odobrenih pritoţb). Sredstva odstopov od pogodb se prištejejo novemu razpisu – se ponovno razpišejo. 
Podatki o podpisanih upravnih odločbah zagotavljajo kontinuiteto poročanja s predhodnimi poročili in so namenjena tekočemu spremljanju 

izvajanja po posameznih letih.  

 

 

Tabela 36: Pregled realizacije izvajanja glede na EPD 2004 - 2006 na ravni 4. PN do 30.6.2009 

v 000 EUR 

 Razpoloţljiva 

sredstva 2004-2006 

Razpisana sredstva** Dodeljena sredstva** Podpisane pogodbe2 
Izplačila iz proračuna RS² Posredovani zahtevki 

za povračilo na 

plačilni organ³ 

 EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ EUR %¹ 

Ukrep 4.1 9.711 100,0  0,0 11.074 114,0  0,0 9.976 102,7 7.340 100,8 

Ukrep 4.2 3.949 100,0  0,0 4.622 117,0  0,0 4.134 104,7 3.070 103,7 

Skupaj PN 

4 

13.660 100,0  0,0 15.696 114,9 0 0,0 14.110 103,3 10.410 101,6 

SKUPAJ 

EPD 

334.517 100,0 386.096 115,4 368.757 110,2 348.947 104,3 358.028 107,0 239.074 100,7 

VIR: SVLR (MFP 30.6.2009), resorna ministrstva 

Opomba ¹% glede na razpoloţljiva sredstva 
Opomba ² kumulativa v obdobju 1.1.2004 – 30.6.2009 

Opomba 3 osnova za izračun deleţa je samo EU del 
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Priloga 8: Pomembnejša izobraţevanja - 1.1.2009 – 30.6.2009 

 

Zaposleni se skladno z internimi pravilniki o izobraţevanju, izpopolnjevanju in usposabljanju 

delavcev in s programi izobraţevanj redno izobraţujejo na aktualnih seminarjih doma in v 

tujini za področje evropske kohezijske politike.  

 

 Izobraţevanja od 1.1.2009-30.6.2009: 

 Novosti in posebnosti enotne metodologije za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 

in analiza posredovanih podatkov o plačah (16.1.2009) 

 Vse kar morate vedeti o objavljanju na portalu javnih naročil (26.1.2009) 

 Simplification Workshop: Making implementation better (29.-30.1.2009) 

 Training Seminar on Eligibility and Control Requirements  in Territorial Cooperation 

Programmes (29.-30.1.2009) 

 Mednarodna konferenca: Lokalna partnerstva-pot do uspešnega zaposlovanja v Sloveniji 

(29.-30.1.2009) 

 EU Funded Projects - How to plan and implement? (9.-10.2.2009) 

 Structural Funds 3-Day Integration Seminar (9.-11.2.2009) 

 Kohezijski skladi in javna naročila (12.2.2009) 

 Cost-Benefit Analysis for EU Projects (16.-17.2.2009) 

 Introductory & Practitioners Seminar: European Public Procurement Rules, Policy and 

Practice (17.-19.2.2009) 

 State Aid and Public Procurement (12.-13.2.2009) 

 Financial Management of the EU Structural  Funds (12.-13.2.2009) 

 Communication Plans for EU Funds (23.-24.2.2009) 

 Structural Funds Finance Seminar: Improving payment claim Verification (26.-27.2.2009) 

 EU Funding for SMEs (2.-3.3.2009) 

 Management, Monitoring, Financial Control (16.-18.3.2009) 

 Evaluation and Monitoring of EU Structural Funds (26.-27.3.2009) 

 Analiza stroškov in koristi za projekte, ki se sofinancirajo iz sredstev drţavnega proračuna 

(31.3.2009) 

 EU Sredstva- Kako uresničiti svoja pričakovanja? (1.4.2009) 

 Sheme drţavnih pomoči (7.4.2009) 

 Vodenje evropskih projektov (15.-17.4.2009) 

 Dnevi javnih naročil (16.-17.4.2009) 

 Sheme drţavnih pomoči (21.4.2009) 

 100+1?Vprašanje javnega naročanja (21.4.2009) 

 Structural Funds 3-Day Integration Seminar (22.-24.4.2009) 

 EU Funds combined with PPP projects (23.-24.4.2009) 

 Delivering The European Social Fund (ESF) 2007-2013 (14.-15.5.2009) 

 Učinkovita prijava na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU  (21.5.2009) 

 Evaluating EU Funds communication instruments (25.-26.5.2009) 

 Kako obračunati DDV v javnem sektorju (27.5.2009) 

 Prekrški, korupcija in nepravilnosti pri oddaji javnih naročil (28.5.2009) 

 Vodenje evropskih projektov (5.-7.5.2009) 

 Horizontal Policies Workshop for Structural Funds (18.-19.5.2009) 

 JN in javno zasebno partnerstvo (19.-20.5.2009) 
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 2. spomladanska šola evropske kohezijske politike (20.-21.5.2009) 

 Vodenje evropskih projektov (20.-22.5.2009) 

 Javna naročila-najpogostejši primeri naročil v praksi (2.6.2009) 

 Učinkovita prijava na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU  (3.6.2009) 

 11.izobraţevalni seminar o javnih financah in drţavnem revidiranju (2.-3.6.2009) 

 Uporaba info sistema ISARR-Modul za referenčni okvir-segment črpanja sredstev (MČS) 

(4.6.2009) 

 Učinkovita prijava na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU   (4.6.2009) 

 Management of EU Funded Projects (8.-9.junij 2009) 

 Analiza stroškov in koristi za projekte, ki se sofinancirajo iz sredstev drţavnega proračuna 

(9.6.2009) 

 Izvedba postopka javnih naročil (10.6.2009) 

 Certifying authority´s new roles and requirements (12.6.2009) 

 Understanding Sustainability Evaluation and its Contribution to Policy-making (15.-

16.6.2009) 

 Implementing the New Structural Funds Regulations 2007-2013 (15.-16.6.2009) 

 Javna naročila-najpogostejši primeri naročil v praksi (18.6.2009) 

 Supporting SME and Enterprise Development through EU Programmes and Policies (22.-

23.6.2009) 

 Tehnični seminar na temo poenostavljenega obračunavanja stroškov (29.6.2009) 

 Finance seminar for structural funds (29.-30.6.2009) 
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Priloga 9: Izvedene revizije UNP in poročila, izdana  od 1.1.2009 do 30.6.2009 

 

 

zapored. št. opis revizije naziv revidirane institucije 

1 

Pregled izpolnjevanja priporočil sistemske revizije 

Evropskega socialnega sklada  pri končnem 

upravičencu, 

Zavodu RS za zaposlovanje 

2 
Pregled izpolnjevanja priporočil sistemske revizije pri 

nosilcu proračunske postavke in končnem upravičencu 
Ministrstvo za šolstvo in šport 
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Priloga 10: Analiza instrumentov na nivoju celotnega EPD glede na razpoloţljivost 

podatkov - stanje na dan 30.6.2009 

 
Podatki do vključno 

2005 

 

Podatki 2004-

2006 

Kumulativa 

 2004-2007 

Kumulativa  

2004-2008 

Kumulativa  

2004-30.6.2009 

1. PN 

Število sofinanciranih  

projektov  
(celovitih)/instrumentov*  

(vavčarjev, MSP) 

Število 
sofinanciranih  

projektov (celovitih) 

/instrumentov* 
(vavčarjev, MSP) 

Število 
sofinanciranih  

projektov (celovitih) 

/ instrumentov* 
(vavčarjev, MSP) 

Število sofinanciranih  

projektov (celovitih) / 
instrumentov* 

(vavčarjev, MSP) 

Število sofinanciranih  

projektov (celovitih**) 

/ instrumentov* 
(projektov* ali število 

vavčarjev, število 
MSP) 

Ukrep 1.1 14 28 28 
95 (28 celovitih** 

projektov) 

95 (28 celovitih** 

projektov) 

Ukrep 1.2 34 36 36 36 35 

Ukrep 1.3  4* (4.003)  4* (5.882)  4* (5.913)  4* (5.940)  4* (5.940) 

Ukrep 1.4 62 72 73 69 62 

Skupaj PN 1 114* (4.113) 140* (6.018) 141* (6.050) 204 (137**) (6.073) 196 (129**) (6.065) 

2. PN 
Število sofinanciranih 

instrumentov*/projektov 

Število 
sofinanciranih 

instrumentov/ 

projektov 

Število 
sofinanciranih 

instrumentov/ 

projektov 

Število sofinanciranih 

instrumentov/ projektov 

Število sofinanciranih 

instrumentov/ 
projektov 

Ukrep 2.1 7* 9* 11* 13* 13* 

Ukrep 2.2 6* 8* 9* 10* 10* 

Ukrep 2.3 40* 
41* 

 
42* 44* 47* 

Ukrep 2.4 7* 
10* 

 
11* 12* 13* 

Skupaj PN 2 60* 68*  73* 79* 83* 

3. PN 

Število sofinanciranih  

instrumentov* 
(ni razpoloţ. podatkov o 

projektih razen 3.1) 

Število 
instrumentov*  

razen 3.1 
/podpisane 

pogodbe/izdane 

upravne odločbe 

Število 
instrumentov*  

razen 3.1 
/podpisane 

pogodbe/izdane 

upravne odločbe 

Število instrumentov* 

razen 3.1 /podpisane 
pogodbe/izdane 

upravne odločbe 

Število instrumentov* 

razen 3.1 /podpisane 
pogodbe/izdane 

upravne odločbe 

Ukrep 3.1 17 53 52 51 51 

Ukrep 3.2 1*  4* (402)  4* (428)  4* (420)  4* (420) 

Ukrep 3.3 1* 4* (191)  4* (185)  4* (185)  4* (185) 

Ukrep 3.4 1*  3* (8.767)  3* (8.767)  3* (8.767)  3* (8.767) 

Ukrep 3.5 1* 4* (34)  4* (34)  4* (34)  4* (34) 

Ukrep 3.6 1*  3* (19) 3* (19) 3* (19) 3* (19) 

Ukrep 3.7 1* 4* (20) 4* (20) 4* (18) 4* (18) 

Skupaj PN 3 23  75* (9.486) 74* (9.505)  73* (9.494)  73* (9.494)  

 
Število sofinanciranih  

/programov *** 

(projektov) 

Število 

sofinanciranih  
/programov *** 

(projektov) 

Število 

sofinanciranih  
/programov *** 

(projektov) 

Število sofinanciranih  

/programov *** 

(projektov) 

Število sofinanciranih  

/programov *** 

(projektov) 

Ukrep 4.1 22 33 44 
8 programov***/ 

43 projektov 

8 programov***/ 

43 projektov 

Ukrep 4.2 4 10 13 
4 programi***/  

16 projektov 

4 programi***/  

16 projektov 

Skupaj PN 4 26 43 57 
12 programov ***/  

59** projektov 

12 programov ***/  

59** projektov 

Skupaj EPD - 

Kumulativa  
223* 326* (15.615) 345* (15.742) 368 (347**) (15.704) 

364 (344**) 

(15.701) 
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*Opomba: zapisana vrednost predstavlja število instrumentov. V oklepajih je navedeno število projektov / vavčarjev, MSP / podpisanih 

pogodb / izdanih upravnih odločb glede na razpoloţljivost podatkov. 
** štejemo število vseh pogodb na instrumentu 1.1, kjer je za 28 celovitih projektov sklenjenih 95 pogodb (projektov EPD). 

*** število programov TP je prvotno bilo 15, vendar so bili po integraciji posredniškega telesa ESRR 3 programi integrirani v programe OU 

SVLR, torej je dejansko število programov, ki jih bomo zaključili 12. 
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Priloga 11: Pravne podlage, viri in povezave na internetne strani 

 

Pravne podlage, viri in dokumenti omenjeni v letnem poročilu:   

 Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih 

skladih; 

 Uredba Komisije (ES) št. 438/2001 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za 

izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora 

pomoči, dodeljene v okviru Strukturnih skladov; 

 Uredba Komisije (ES) št. 448/2004 10. marca 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 

1685/2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2003 

glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov in 

o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1145/2003; 

 Uredba Komisije (ES) št. 1159/2000 30. maja 2000 o ukrepih informiranja in 

obveščanja javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s pomočjo iz Strukturnih 

skladov; 

 Uredba Komisije (ES) št. 1685/2000 28. julija 2000 o določitvi podrobnih pravil za 

izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov za aktivnosti, 

ki se sofinancirajo iz Strukturnih skladov; 

 Uredba Komisije (ES) št. 1681/94 11. julija 1994 o nepravilnostih in izterjavi 

nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja strukturnih politik ter organizaciji 

ustreznega informacijskega sistema na tem področju; 

 Uredba Sveta (ES) št. 1447/2001 28. junija 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 

1260/1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih; 

 Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz 

Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o 

spremembi in razveljavitvi določenih uredb; 

 Uredba (ES) št. 1783/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 12. julija 1999 o 

Evropskem skladu za regionalni razvoj; 

 Uredba (ES) št. 1784/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 12. julija 1999 o 

Evropskem socialnem skladu; 

 Uredba Sveta (ES) št. 1263/1999 21. junija 1999 o Finančnem instrumentu za 

usmerjanje ribištva; 

 Odločba Komisije 1. julija 1999 o določitvi okvirne dodelitve odobrenih pravic za 

prevzem obveznosti po državah članicah prek Finančnega instrumenta za usmerjanje 

ribištva (FIUR) za regije, ki jih ne zajema cilj 1 Strukturnih skladov za obdobje od leta 

2000 do 2006; 

 Odločba Komisije za EQUAL št. K(2004) 2744, 7. julija 2004; 

 Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013; 

 Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega 

strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007) 

2514 končni; 

 Operativni program Razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 

 Odločba Komisije 21/XI/2007 o sprejetju operativnega programa«Operativni 

program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013« pomoči Skupnosti 

Evropskega socialnega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 

051 PO 00 1z oznako K (2007) 5744; 

 Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-

2013; 
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 Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Krepitev 

regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni 

razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z oznako 

K(2007) 4080; 

 Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-

2013; 

 Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj 

okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za 

regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji 

CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081; 

 Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006,  

Vlada RS, 11. december 2003; 

 Sprememba Enotnega programskega dokumenta RS za programsko obdobje 2004-

2006, ki jo je 16.12.2006 potrdil Nadzorni odbor EPD RS in 22.12.2006 na svoji 54. 

redni seji Vlada RS, Spremembe in dopolnitve EPD so s sledi spremembam objavljene 

na internetni strani SVLR, prav tako tudi zadnja potrjena finančna tabela
19

; 

 Odločba Komisije 18/VI/2004 o odobritvi Enotnega programskega dokumenta za 

strukturno pomoč Skupnosti v okviru Cilja 1 v Sloveniji, CCI št. 2003 SI 16 1 DO 001 

z oznako K(2004) 2122; 

 Odločba Komisije 8/VIII/2006 o spremembi Odločbe C (2004) 2122 o odobritvi EPD 

za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003 SI 16 1 DO 001 z 

oznako K(2006) 367; 

 Odločba Komisije 18/II/2009 o spremembi Odločbe C(2004)2122 glede podaljšanja 

končnega datuma za upravičenost izdatkov na podlagi EPD v okviru cilja 1 v Sloveniji 

2003 SI 161 DO 001; 

 Popravek Odločbe z dne 8. avgusta 2006 o spremembi Odločbe C (2004) 2122 o 

odobritvi EPD za strukturno pomoč Skupnosti v okviru cilja 1 v Sloveniji CCI 2003 SI 

16 1 DO 001; 

 Programsko dopolnilo Republike Slovenije za obdobje 2004-2006, zadnje veljavno 

objavljeno na internetni strani SVLR
20

; 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 ZIPRS0708-

UPB1 (Ur.l. RS, št. 92/2007); 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 ZIPRS0809 

(Ur.l. RS, št. 114/2007); 

 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 

13/2006, spr. 50/2007); 

 Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Ur.l. RS, št. 128/2006); 

 Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki 

Sloveniji (Ur. l. RS, št. 07/06); 

 Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade Republike Slovenije za 

strukturno politiko in regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 115/02); 

                                                 
19

http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokum

ent_2004_2006/programski_del/ 

 
20

 

http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokume

nt_2004_2006/programski_del/ in http://www.euskladi.si/publikacije/OP/2004-2006/ 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200792&stevilka=4544
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007114&stevilka=5700
http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokument_2004_2006/programski_del/
http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokument_2004_2006/programski_del/
http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokument_2004_2006/programski_del/
http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/enotni_programski_dokument_2004_2006/programski_del/
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 Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora 

za Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006 (Ur. l. RS, št. 

66/04, 7/05, 89/05, 11/06, 56/06 in 121/06); 

 Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za 

informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu (Ur. l. RS, št. 

66/04, sprememba sklepa Ur. l. RS, št. 79/06 27.7.2006); 

 Sklep Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Enotnega programskega dokumenta RS 

za programsko obdobje 2004-2006, Vlada RS, 22 december 2005; 

 Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno 

samoupravo in regionalno politiko (Ur. l. RS, št. 7/05 in 122/05); 

 Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESRR na OU, stopil v veljavo 

1.3.2006; 

 Sporazum o prenosu pristojnosti in odgovornosti PT za ESS na OU, stopil v veljavo 

1.3.2006; 

 Navodila nosilcem proračunskih postavk za pripravo predlogov instrumentov ter 

posredniškemu telesu MKGP za predloge potrditev izvedbene strukture ukrepov EPD 

2004-2006; 

 Smernice Organa upravljanja za spremljanje izvajanja EPD na projektni ravni, 2006; 

 Zapisniki sej NO EPD za programsko obdobje 2004-2006; 

 Načrt vrednotenja za EPD 2004-2006, 2005; 

 Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov na področju strukturnih skladov 

EU,  

 Vmesno vrednotenje 3. prednostne naloge EPD: Prestrukturiranje kmetijstva, 

gozdarstva in ribištva; 

 Strategija Razvoja Slovenije (SRS) v obdobju 2006-2013 (UMAR, Vlada RS 

23.6.2005); 

 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGR) za obdobje 2001-2006 (UMAR, 

2001);  

 Državni razvojni program (DRP) za obdobje 2001-2006;  

 Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji,  Odbor za 

reforme, Vlada RS 3. november 2005; 

 Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, Vlada RS, oktober 2005; 

 Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 

do 2010 (Ur.l. RS, št. 3/06); 

 Nacionalna strategija aktivnega staranja; 

 Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in 

moških; 

 Periodični načrt za obdobje 2006–2007; 

 Periodični načrt za obdobje 2008–2009; 

 Konkurenčnost Slovenije 2006–2013; 

 Sistemske možnosti razvijanja poklicne orientacije v gimnazijah; 

 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur.l. RS, št. 110/2006, spr. 

10/2008); 

 Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/2005); 

 Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/2006, spr. št. 57/2008); 

 Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1) 

Ur.l. RS, št. 33/2007); 

 Konvencija OZN o pravicah invalidov; 

 Akcijski program za invalide 2007–2013; 

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=20063&dhid=80293
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=20063&dhid=80293
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006110&stevilka=4671
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200810&stevilka=306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005100&stevilka=4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006123&stevilka=5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1762
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 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur.l. RS, št. 16/2007); 

 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur.l. RS, št. 76/2007); 

 Strategija ekonomskih migracij in akcijski načrt; 

 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur.l. RS, št. 12/2007); 

 Nacionalni program varstva okolja, 

 Zakon o štipendiranju (Ur.l. RS, št. 59/2007, 63/2007 popr.);  

 Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002, 79/2006, 46/2007, 103/2007, 

45/2008); 

 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91 

8.2.1991, 2/1994 popr.) 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 79/2006); 
 Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/2007, 23/2007 popr., 41/2007 popr.) 

 Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l. RS, št. 81/2000, 55/2003, 

118/2006); 

 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS št. 72/2006, 

91/2007, 76/2008); 

 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur.l. RS, št. 16/2007); 

 Zakon o izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 110/2006); 

 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju /ZPSI-1/ (Ur.l. RS, št. 79/2006); 

 Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah /ZNPK/ (Ur.l. RS, št. 1/2007); 

 Lizbonska strategija; 

 Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji; 

 Poročilo o uresničevanju Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v 

Sloveniji; 

 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.l. RS, št. 36/2008). 

 Sklep o sprejetju stališč Vlade RS do Lizbonskega akcijskega načrta, 2005; 

 Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur. l. RS, št. 92-

4597/01); 

 Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti 

žensk in moških, ki za obdobje 2006–2007, april 2006; 

 Nacionalni akcijski program zaposlovanja; 

 Program ukrepov APZ za leto 2006;  

 Program ukrepov APZ za obdobje 2007-2013; 

 Načrt izvedbe programa ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008; 

 Pravilnik o izvajanju programov Aktivne politike zaposlovanja; 

 Pravilnik o izvajanju Programa odpravljanja administrativnih ovir; 

 Komunikacijska strategija v podporo izvedbi strategije Razvoja Slovenije in 

reformam, 9.3.2006; 

 Direktiva Sveta (EC) št. 73 23.9.2002; 

 Okvirna strategija skupnosti za enakost spolov 2001-2005; 

 Zakon o enakih možnostih žensk in moških (2002); 

 Nacionalni program za enake možnosti žensk in moških od 2005-2013, Vlada RS junij 

2005; 

 Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013 

(Ur.l. RS, št. 59/02); 

 Navodila za izpeljavo horizontalne prednostne naloge integracija načela enakosti 

spolov v ukrepih EPD RS za programsko obdobje 2004 – 2006; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=720
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200776&stevilka=4036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200712&stevilka=567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200759&stevilka=3157
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20073462
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200242&stevilka=2006
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200679&stevilka=3456
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200746&stevilka=2515
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007103&stevilka=5131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1979
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=19942
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200679&stevilka=3456
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20073&stevilka=100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20071207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20072284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200081&stevilka=3708
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200355&stevilka=2755
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006118&stevilka=5023
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006110&stevilka=4673
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200679&stevilka=3449
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 Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni 

regionalni razvoj (Ur.l. RS, št. 44/01); 

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS , št. 93/05);¸ 

 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/2002, 115/2005, 

61/2006); 

 Nacionalni raziskovalni in razvojni program za obdobje 2006-2010; 

 Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-

2010  (Ur.l. RS , št. 03/06); 

 Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP) (Ur. l. št. 102/2007); 

 Zakon o javnih skladih (ZJS-1) (Ur. l. RS, št. 77/2008); 

 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2005-2012 (Ur.l. RS, 

št. 2/06); 

 Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/04); 

 Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04); 

 Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04); 

 Navodila za ocenjevanje horizontalne prednostne naloge s področja trajnostnega 

razvoja; 

 Akcijski načrt eEurope 2002 in eEurope 2003+;   

 Strategija RS v informacijski družbi (SRSID) za obdobje 2003-2006 (Vlada RS, 

2003);  

 Strategije razvoja informacijske družbe RS do leta 2010 (si2010); 

 Strategija e-poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004 (SEP-

2004); 

 Strategija e-uprave RS za obdobje 2006 do 2010 (SEP-2010); 

 Strategija elektronskega poslovanja v lokalni samoupravi (SEPLS); 

 Akcijski načrt strategije elektronskega poslovanja lokalnih skupnosti (AN-SEPLS); 

 Navodila za pripravo projektov s področja informacijske družbe v ukrepih EPD RS 

2004-2006; 

 Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-

2006, MG, 2002; 

 Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-

2013; 

 Poročilo o razvoju 2006, UMAR; 

 Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (Ur. l. RS, št. 116/04); 

 Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (MKGP 

osnutek 26.1.2007, v pripravi); 

 Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja 

podeželja za leti 2005 in 2006; 

 »Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti – Program ozaveščanja kot 

enkraten projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov 

kakovosti«; 

 Strategija Slovenskega turizma 2002 – 2006, MG, julij 2002; 

 Zakona o spodbujanju razvoja turizma, (Ur.l. RS, št. 2/2004);  

 Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011; 

 Proračunski memorandum za obdobje 2006-2007, Vlada RS, 3.11.2005; 

 Proračunski memorandum za obdobje 2007-2008, Vlada RS 28.9.2006; 

 Načrt uvedbe evra,Vlada RS 3.2.2005; 

 Pakt stabilnosti in rasti; 

 Poročilo o primanjkljaju in dolgu države; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200296&stevilka=4808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005115&stevilka=5086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200661&stevilka=2567
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=20062&dhid=80228
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=73
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 Poročilo IMD 2006; 

 Rimska pogodba (1957); 

 Amsterdamska pogodba (1997);  

 Ustava RS; 

 Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 – ZIPRS0708 

(Ur.l. RS, št. 126/06); 

 Navodila za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije (marec 

2007); 

 Navodila organa upravljanja za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po 

zaključku pomoč; 

 Navodila o izvajanju kontrol na kraju samem po 4. členu Uredbe komisije št. 

438/2001 (za ESRR in ESS) (julij 2007); 

 Navodila za upravljanje z nepravilnostmi v okviru strukturnih skladov, kohezijskega 

sklada in programov pobude skupnosti za programsko obdobje 2004 – 2006 (oktober 

2007);  

 Navodila organa upravljanja za spremljanje aktivnosti v zvezi s projekti 5 let po 

zaključku pomoči (november 2007);  

 Priročnik za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o 

Strukturnih in Kohezijskem skladu EU, 1. spremembe in dopolnitve; 

 Navodila za upoštevanje regionalnega kriterija pri izvajanju EPD 2004-2006; 

 Navodila nosilca proračunske postavke končnemu upravičencu o izvajanju in 

sofinanciranju aktivnosti "Usposabljanje namenjeno povečanju brezposelnih"; 

 Navodila OU za sisteme upravljanja in nadzora za strukturne sklade; 

 Evalvacija centrov odličnosti v Sloveniji; v slovenščini in angleščini, dr. Franc Mali; 

 Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije 

Ur.l. RS, št. 12/2004, spr. št. 75/2006, 

 Strategije Slovenskega turizma 2002-2006, 

 Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–2011. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200412&stevilka=502
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200675&stevilka=3279
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Povezave na internetne strani: 

 

Vlade RS: http://www.vlada.si/ 

Strukturni skladi: http://www.euskladi.si/ 

Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: http://www.svlsrp.gov.si/ 

Področje evropske kohezijske politike: http://www.svlsrp.gov.si/index.php?id=719 

Ministrstvo za finance (MF) – plačilni organ (PO): http://www.gov.si/mf/slov/index.htm 

Ministrstvo za gospodarstvo (MG): http://www.mg.gov.si/ 

Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ): http://www.mss.gov.si 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT): http://www.mvzt.gov.si/ 

Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve (MDDSZ): http://www.mddsz.gov.si/ 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP): http://www.mkgp.gov.si/ 

Ministrstvo za kulturo (MK): http://www.mk.gov.si/ in http://www.kultura.gov.si/ 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP): http://www.mop.gov.si/ 

Ministrstvo za promet (MzP): http://www.mzp.gov.si/ 

Ministrstvo za javno upravo (MJU): http://www.mju.gov.si/ 

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ): http://www.mnz.gov.si/ 

Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ): http://www.mzz.gov.si/ 

Ministrstvo za zdravje (MZ): http://www.mz.gov.si/ 

Ministrstvo za obrambo (MORS): http://www.mors.si/ 

Ministrstvo za pravosodje (MP): http://www.mp.gov.si/ 

Sluţba Vlade RS za razvoj (SZ): http://www.svr.gov.si/ 

Drţavni zbor RS (DZ RS): http://www.dz-rs.si/ 

Računsko sodišče RS (RSRS): http://www.rs-rs.si/ 

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI): http://www.japti.si/ 

Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja: http://www.arsktrp.gov.si/ 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS): http://www.kgzs.si/ 

Slovenski podjetniški sklad (SPS): http://www.podjetniskisklad.si/ 

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeţelja: http://www.rdf-sklad.si/ 

Statistični Urad RS (SURS): http://www.stat.si/ 

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR): http://www.umar.gov.si/ 

Zavod RS za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/ 

Urad RS za nadzor proračuna (UNP): http://www.gov.si/unp/slov/index.htm 

Urad Vlade za informiranje (UVI): http://www.uvi.gov.si/slo/ 

Institucije EU in generalni direktorati EK: http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm 

EK, Generalni direktorat za regionalno politiko 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm 

EK, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake moţnosti 

http://ec.europa.eu/social/ 

EK, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeţelja: 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm 

EK, Generalni direktorat, Direktorat za ribištvo in pomorske zadeve: 

http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm 

Zakonodaja EU: http://eur-lex.europa.eu/ 

Eurostat: http://epp.eurostat.cec.eu.int/ 

Centri odličnosti: http://www.centriodl.si/ 

http://www.vlada.si/
http://www.euskladi.si/
http://www.svlsrp.gov.si/
http://www.svlsrp.gov.si/index.php?id=719
http://www.gov.si/mf/slov/index.htm
http://www.mg.gov.si/
http://www.mss.gov.si/
http://www.mvzt.gov.si/
http://www.mddsz.gov.si/
http://www.mkgp.gov.si/
http://www.mk.gov.si/
http://www.kultura.gov.si/
http://www.mop.gov.si/
http://www.mzp.gov.si/
http://www.mju.gov.si/
http://www.mnz.gov.si/
http://www.mzz.gov.si/
http://www.mz.gov.si/
http://www.mors.si/
http://www.mp.gov.si/
http://www.svr.gov.si/
http://www.dz-rs.si/
http://www.rs-rs.si/
http://www.japti.si/
http://www.arsktrp.gov.si/
http://www.kgzs.si/
http://www.podjetniskisklad.si/
http://www.rdf-sklad.si/
http://www.stat.si/
http://www.ess.gov.si/
http://www.gov.si/unp/slov/index.htm
http://www.uvi.gov.si/slo/
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/
http://epp.eurostat.cec.eu.int/
http://www.centriodl.si/
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Seznam kratic 

 

AKTRP Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja 

APZ Aktivna politika zaposlovanja 

ARR Javna agencija RS za regionalni razvoj 

BDP Bruto domači proizvod 

BDV Bruto dodana vrednost 

BT Bruto tonaţa 

CO Center odličnosti 

CPU Center za pomoč uporabnikom 

DEK Direktorat za elektronske komunikacije (MG) 

DID Direktorat za informacijsko druţbo 

DRP Drţavni razvojni program RS 2001-2006 

DZ RS                  Drţavni zbor Republike Slovenije 

ECTS  European Credit Transfer System (Evropski prenosni kreditni sistem)  

EIB Evropska investicijska banka 

EK Evropska komisija 

EKSRP Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja  

EKUJS Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni 

 Oddelek 

EMU                    Ekonomska in monetarna unija 

EPD Enotni programski dokument RS za programsko obdobje 2004-2006 

ERM II Mehanizem deviznih tečajev 

ERS Evropsko računsko sodišče 

ESB                      Evropski sklad za begunce 

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj 

ESS Evropski socialni sklad 

ESZ Evropska strategija zaposlovanja 

EU Evropska unija 

EUR                     evro 

FADN »Farm Accountancy Data Network« 

FAQ »Frequently Asked Questions» - pogosto zastavljena vprašanja 

FIUR Finančni inštrument za usmerjanje ribištva 

FTE Ekvivalent polnega delovnega časa 

HPN                     Horizontalna prednostna naloga 

ID Informacijska druţba 

IKT Informacijska in komunikacijska tehnologija 

INIO Informal Network of ESF Information Officers 

IMD                     Institute for Management Development 

ISARR-SP Referenčni informacijski sistem za spremljanje in poročanje o izvajanju EPD 

IS-PA Informacijski sistem »Paying Authority« (Plačilnega organa) 

ISU Izvedbena struktura ukrepa 

JAPTI                   Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije  

JSRSPS Javni sklad RS za podjetništvo (preje Slovenski podjetniški sklad) 



Letno poročilo 2009 o izvajanju EPD 2004-2006   
  

 184 

KGZS                  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

KU Končni upravičenec 

LAS Lokalnih akcijskih skupin  

LDN Letni delovni načrt 

MAP Modul za analizo podatkov ISARR-SP 

MDDSZ Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve  

MF Ministrstvo za finance 

MFERAC Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje 

 drţavnega proračuna 

MG Ministrstvo za gospodarstvo 

MID Ministrstvo za informacijsko druţbo 

MJR Modul za podporo javnih razpisov ISARR-SP 

MJU Ministrstvo za javno upravo 

MK Ministrstvo za kulturo 

MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

MMC                   Multimedijski center 

MODINIS  finančne spodbude za program e-Evropa  

MOP                    Ministrstvo za okolje in prostor 

MRS Modul za vzdrţevanje referenčnega sistema ISARR-SP 

MPP Modul za prenos podatkov ISARR-SP 

MSP Modul za statusno poročanje ISARR-SP 

MSP Mala in srednje velika podjetja 

MSO Medresorska skupina za informiranje in obveščanje o strukturnih 

 skladih in Kohezijskem skladu 

MŠŠ Ministrstvo za šolstvo in šport 

MVP Modul za vnos podatkov ISARR-SP 

MVZT Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

MzP  Ministrstvo za promet  

NAP Nacionalni akcijski program zaposlovanja 

NO Nadzorni odbor za izvajanje EPD 

NPP Nosilec proračunske postavke 

NPVO Nacionalni program varstva okolja 

NPK  Nacionalne poklicne kvalifikacije  

NVO                    Nevladne organizacije 

NPZap Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 

NRP Načrt razvojnih programov 

NRRP                 Nacionalni raziskovalni razvojni program 

OAO Program odprave administrativnih ovir 

OLAP Izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov  ISARR-SP 

OMC                    Odprta metoda koordinacije (Open Method of Coordination) 

OMD Območja z omejenimi moţnostmi za kmetijsko dejavnost 

OP RR Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 

OS Območne sluţbe (Zavoda za zaposlovanje RS) 

OU Organ upravljanja za strukturne sklade 
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PCMG Pospeševalni center za malo gospodarstvo 

PD Programsko dopolnilo RS za obdobje 2004-2006 

PN                        Prednostna naloga 

PO Plačilni organ 

PPS Program pobude skupnosti 

PRP                      Program razvoja podeţelja za Republiko Slovenijo 

PS Programski svet 

PS Pobuda Skupnosti 

PT Posredniško telo 

PU Prednostna usmeritev 

PUM                    Projektno učenje za mlajše odrasle 

ReNRRP  Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006-2010  

ReNPEMZM       Resolucija o nacionalnem programu za enake moţnosti ţensk in moških 

RP                        Razvojno partnerstvo / Razvojna prioriteta 

RRA Regionalna razvojna agencija 

RRD Raziskovalno razvojna dejavnost 

RRI Razvoj raziskovalne infrastrukture 

RRP                      Razvojno raziskovalni projekti 

RS Republika Slovenija 

RSRS Računsko sodišče RS 

SAPPrA  Aplikacija v informacijskem sistemu MF 

SFC »Structural Funds Common System« - Skupna baza podatkov EK za strukturne sklade 

SGRS Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 

SIO  Slovenski izobraţevalno omreţje 

SIRIKT Splet izobraţevanja in raziskovanja z IKT  

SIT                       Slovenski tolar 

SKM Standardi kupne moči 

SKOP Slovenski kmetijski okoljski program 

SKP Skupna kmetijska politika (CAP) 

SMTK                  Sektorji trgovinske klasifikacije 

SPRS                    Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

SRRS Strategija regionalnega razvoja Slovenije 

SRS Strategija razvoja Slovenije 

SRSID                  Strategija Republike Slovenije v informacijski druţbi  

SS Strukturni skladi 

SURS Statistični urad RS 

SVLR Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

SVR  Sluţba Vlade RS za razvoj 

TP Tehnična pomoč 

TIA Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije 

TIPO Agencija RS za gospodarsko promocijo in tuje investicije 

TPL                      Tehnološki park Ljubljana 

TR Trajnostni razvoj 

UMAR Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
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UNP Urad RS za nadzor proračuna 

Ur.l. RS Uradni list Republike Slovenije 

URSCL                Uprava RS za civilno letalstvo 

UVI Urad Vlade za informiranje 

VRS                     Vlada Republike Slovenije 

ZIPRS Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 

ZRSZ Zavod RS za zaposlovanje 

ZZP Zahtevek za povračilo 

ZZZPB  Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti  

  


