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»Loosers visualize the penalties of failure. 
Winners visualize the rewards of success.« 

dr. Rob Gilbert 
 

1. UVOD 
 
Slovenija je na pragu nove ere v svojem razvoju. Medtem ko smo se prvih nekaj let po 
osamosvojitvi ukvarjali pretežno s težavami, ki jih je povzročila zapustitev jugoslovanske 
federacije, v zadnjih treh letih intenzivno prenavljamo ključne strategije gospodarskega in 
socialnega razvoja. Sedaj, ko smo sredi intenzivnega procesa vključevanja v Evropsko unijo 
(EU) in ko bo po letu 2002 »šlo zares«, je pomembno, da se Slovenija »oboroži« z vsem 
potrebnim, kar nam bo pomagalo pri izkoriščanju možnosti, ki nam jih ponuja Evropska unija. 
Le tako bomo uspeli in znali  zaščititi naše vitalne interese. Največ, kar lahko storimo v tem 
trenutku je, da znanje, ki ga posamezne institucije in strokovnjaki že posedujejo, prenesemo 
na vse ravni in strukture, ki bodo igrale ključno vlogo pri integraciji. 
 
Ocena, da podjetniški sektor ni dovolj seznanjen s priložnostmi, ki jih prinaša vključevanje v 
EU, predvsem pa koriščenje strukturnih in domačih sredstev na ravni lokalnih skupnosti1, me 
je vodila v predstavitev poslovnih priložnosti, ki se na tem nivoju odpirajo tudi za podjetja. 
Odpira se torej možnost za nova (ali obstoječa) svetovalno-raziskovalna podjetja. Namen 
magistrskega dela je spodbuditev podjetniškega razmišljanja v smeri odpiranja novih 
svetovalnih podjetij, pridobivanja znanja s tega področja in izvajanja naštetih nalog, ki so po 
drugi strani tudi v nacionalnem interesu. 
 
Želim spodbuditi nastajanje novih svetovalno-razvojnih institucij, podjetij ali posameznih 
sodelovanj raziskovalcev pri pripravi razvojnih programov, saj že bežen pogled na svetovalno 
-raziskovalno stroko kaže nezadovoljivo sliko. Kronično namreč primanjkuje strokovnjakov, 
ki bi pomagali pri pripravi konkretnih razvojnih programov, tako na na regionalni kot na na 
lokalni ravni. Pomanjkanje izvajalcev priprave regionalnih razvojnih programov lahko botruje 
pripravi nekvalitetnih razvojnih programov in projektov, zaostanke pri nastajanju razvojnih 
dokumentov, posledično pa tudi nezmožnosti koriščenja sredstev evropskih strukturnih 
skladov. Prav tako se lahko zaradi tega razloga zmanjša tudi število prijav na posamezne ali 
skupne razpise ministrstev, kar povzročki zmanjšano absorbcijsko sposobnost ter 
konkurenčnost tako države kot regij v pospešeni globalizacijski dirki. 
 
Prvi cilj magistrskega dela je torej prikaz prednosti (vsebin), ki jih prinaša prenovljeno 
razvojno načrtovanje v procesu priključevanja Evropski uniji predvsem za področje malih in 
srednjih podjetij, svetovalcev, raziskovalcev in podjetnikov. Drugi cilj dela je predstavitev 
ene izmed najučinkovitejših metodologij za pripravo programov in projektov po evropskih 
merilih, nastale na osnovi dobre prakse. Tretji cilj je identifikacija obstoječih svetovalnih 
podjetij, ki se trenutno v Sloveniji ukvarjajo z obravnavano problematiko, seznanitev z 
njihovimi razvojnimi potenciali in težavami, ki jih imajo pri pripravi programov in projektov 
za koriščenje sredstev iz predstrukturnih skladov EU, na osnovi tega pa oblikovanje 
priporočil, ki jih bodo pri svojem delu lahko upoštevali sami, pa tudi sorodne institucije. 
 

                                                 
1 Lokalne skupnosti bodo v prihodnje lahko kandidirale za dodatna sredstva, vkolikor bo prijavljeni projekt 
izhajal iz medobčinsko usklajenega regionalnega razvojnega programa in ne več samostojno, kot trenutno poteka 
v praksi. 
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S tem namenom je bila izvedena raziskava v slovenskih raziskovalno-svetovalnih institucijah, 
ki se že ukvarjajo s pripravo regionalnih ali lokalnih programov, projekti čezmejnega 
sodelovanja in pilotnimi projekti za pripravo na koriščenje evropskih strukturnih skladov 
(regionalne in lokalne razvojne agencije, regionalni in lokalni podjetniški centri, nekatera 
zasebna podjetja in drugi). 
 
Delo v prvem delu obsega teoretičen uvod v razumevanje prenove regionalne in strukturne 
politike v Sloveniji, ključnih razvojnih strategij države in Evropske unije ter osvetljuje 
značilnosti in pomen kvalitetne priprave razvojnih programov in projektov. V ta namen je bil 
uporabljen pristop raziskovanja domače in tuje strokovne literature. Drugi del na praktičnem 
primeru predstavlja najbolj razširjeno metodologijo oz. okvir za pripravo programov in 
projektov – metodologijo logičnega okvirja (Logical Framework Approach – LFA). Pričujoče 
besedilo lahko svetovalci upoštevajo kot priročnik pri svojem delu. Tretji del predstavlja 
raziskovalni pristop. S pomočjo vprašalnika sem izvedel raziskavo v slovenskih raziskovalno-
svetovalnih institucijah po temah, ki sem jih predstavil v teoretičnem delu. Delo zaključujem 
z oblikovanjem predlogov za izkoriščanje poslovnih priložnosti na področju prenovljenega 
razvojnega načrtovanja. 
 
V uvodu opredeljujem osnovni problem, sledi pojasnilo namena in cilja magistrskega dela kot 
tudi metodološki pristop k pripravi dela. Drugo poglavje predstavlja prenovljeno razvojno 
načrtovanje v Sloveniji, ki se kaže v novi razvojni paradigmi, ki je nastala zaradi 
spremenjenih razmer, ki jih prinaša proces pristopanja Slovenije Evropski uniji. Nova 
razvojna paradigma je vodila v oblikovanje Strategije gospodarskega razvoja Slovenije 
(SGRS), le-ta pa v pripravo Državnega razvojnega programa 2001-2006. Iz SGRS izhaja tudi 
Strategija regionalnega razvoja Slovenije (SRRS), ki je skupaj z Zakonom o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 60/99) podlaga za pripravo regionalnih razvojnih 
programov. V tretjem poglavju predstavljam regionalno politiko Evropske unije, ki se izvaja 
predvsem preko strukturnih in kohezijskega sklada ter zahtevnih pravilih za vodenje in 
pripravo programov ter projektov, ki izhajajo iz razvojnega načrtovanja. V tem poglavju 
predstavljam tudi obvezno vsebino razvojnih programov. V četrtem poglavju na praktičnem 
primeru predstavljam metodologijo logičnega okvirja za pripravo programov in projektov po 
merilih Evropske unije. V petem poglavju izvedem in predstavim raziskavo raziskovalno 
svetovalnih podjetij, ki že pripravljajo programe in projekte v okviru regionalne in strukturne 
politike v Sloveniji. Na osnovi njihovih izkušenj in priporočil v šestem poglavju predstavim 
predloge za izkoriščanje poslovnih priložnosti na področju prenovljenega razvojnega 
načrtovanja v Sloveniji. Zaključku v sedmem poglavju sledita literatura in viri v osmem 
poglavju. 
 
 
2. PRENOVA RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA V SLOVENIJI 
 
2.1. Nova razvojna paradigma2 
 
Novo strategijo gospodarskega razvoja in znotraj nje prenovo regionalne politike zahtevajo 
novi izzivi globalizacije in bodoče članstvo Slovenije v Evropski uniji. Dosedanjo strategijo 
ekonomske tranzicije in prilagajanja pravnemu redu Evropske zveze nadgrajuje nova razvojna 
                                                 
2 Razvojna paradigma predstavlja spremenjeno razumevanje razvoja. Tudi za državo samo velja nujnost njene 
internacionalizacije poslovanja, ki jo prinaša nova razvojna paradigma; ni več samozadostna, vseobsežna in 
okorna pri uveljavljanju oblasti na domačem dvorišču, je vitka in tekmuje (tudi lobira) v globalnem prostoru z 
drugimi državami v soseščini pri vzpostavljanju konkurenčnega okolja za svoja rastišča gospodarskih dejavnosti.  
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paradigma. Potrebna bo aktivna ekonomska politika izkoriščanja priložnosti, ki se nam 
odpirajo z vstopom na evropski trg s 400 milijoni potrošnikov. Razvoj proizvodnih 
dejavnikov in postindustrijske družbe v Sloveniji bo v vse večji meri temeljil na tehnologiji, 
izobraževanju in komunikacijski infrastrukturi.  
 
V globalizirani postindustrijski družbi bodo proizvodni dejavniki vedno bolj mobilni, 
gospodarska aktivnost pa locirana tam, kjer bodo pogoji gospodarjenja ugodni. Če želimo 
izkoristiti vse razvojne impulze notranjega evropskega trga, bo morala država poskrbeti za 
stimulativen ekonomskopolitični okvir, podjetja pa za čim intenzivnejšo internacionalizacijo 
(vhodno in izhodno) svoje dejavnosti. Vsakršna dejavnost, ki ne bo že v osnovi usmerjena 
mednarodno, je v novem kontekstu obsojena na neuspeh. Oblikovanju družbenega konsenza o 
novi razvojni paradigmi je bil namenjen projekt priprave Strategije gospodarskega razvoja 
Slovenije (SGRS). 
 
Razlogi za spremenjeno razumevanje razvoja, ki ga imenujemo nova razvojna paradigma, 
so3: 
 
1. Izčrpanost dosedanjega razvojnega vzorca in spremenjen pomen razvojnih dejavnikov. 
Dosedanje razvojne strategije, ki so nastale v tranzicijskih razmerah, so poudarjale predvsem 
makroekonomsko stabilizacijo, mikroekonomsko prestrukturiranje ter prilagoditev 
institucionalnega okvira za oblikovanje uspešnega tržnega gospodarstva. Oblikovanje lastne 
države, vzpostavitev pravil tržnega gospodarstva in priprave na vstop v EU, kar označujemo s 
pojmom implementacijskega deficita; v tem obdobju pri izbiri razvojnih pobud (omejevalni) 
finančni argumenti prevladujejo nad vsebinskimi. Pospešeno dokončanje preostalih 
tranzicijskih nalog je zato nujno, vendar samo po sebi ne more zagotoviti dinamičnega 
razvoja v prihodnjem obdobju. Tega je možno zagotoviti le s spoznanjem in krepitvijo 
razvojnih dejavnikov, kot jih razume nova razvojna paradigma. 
 
2. Integralna opredelitev razvojnih ciljev. Strategija izhaja iz enakovrednega obravnavanja 
gospodarske, socialne in okoljske razsežnosti blaginje kot svojega osnovnega cilja, s čimer 
ustvarja podlago za integriranje razvojnih aktivnosti. S tem se strategija opredeljuje za 
trajnostni razvoj. Tak pristop k domačim razvojnim priložnostim pomeni korak k 
uveljavljanju razvojnih usmeritev EU in odseva smer spreminjanja vrednot prebivalcev v 
zadnjem desetletju, čeprav se te spreminjajo počasi in je pogosto prisotno tudi nezaupanje in 
nestrpnost. Trajnostni razvoj omogoča zadovoljevanje potreb današnjih generacij, ne da bi 
omejeval možnosti prihodnjih pri zadovoljevanju njihovih potreb. Bogatenje sedanjih 
generacij je sprejemljivo, če izhaja iz krepitve virov blaginje in izboljševanja razvojnih 
dejavnikov, na primer iz investicij v infrastrukturo, tehnološki razvoj, človeške zmožnosti. S 
tem se izboljšuje položaj današnjih generacij in se hkrati povečuje razvojna sposobnost 
prihodnjih. Rezultat trajnostnega razvoja je torej dolgoročno uravnovešeno izboljševanje vseh 
treh sestavin blaginje. V sedanjih razmerah to zahteva prednostno zniževanje razvojnega 
zaostanka na področju gospodarstva, vendar doseženo tako, da se ne bodo poslabšali 
sorazmerno ugodni dosežki na področju socialnega in okoljskega razvoja. Uravnovešenost 
razvoja pomeni tudi, da izboljševanje blaginje ni omejeno na posamezna območja države, 
zato je poleg socialne in okoljske sestavine razvoja posebej poudarjen tudi skladen regionalni 
razvoj. 
 

                                                 
3 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, str. 1. 
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3. Spremenjeno mednarodno okolje. Velikost domačega trga kot determinanta pogojev 
gospodarjenja in razvoja se bo z vstopom v EU bistveno razširila, s čimer se bodo praviloma 
povečali tudi minimalni gospodarski, socialni in okoljski standardi. Na eni strani se tako 
povečuje potreba po poenotenju, na drugi strani pa tudi po izražanju družbenih oziroma 
nacionalnih razvojnih posebnosti. Vzporedno z evropskim povezovanjem se poglabljajo 
procesi povezovanja v svetovnem merilu (globalizacije); močno se znižujejo stroški 
proizvodnje, trgovine, izmenjave informacij ter mednarodnega delovanja nasploh. Zaostruje 
se mednarodna konkurenca in tekmovalnost, pomen prilagodljivosti, sodelovanja, odprtosti in 
učenja pa povečuje. Odziv, ki ga oba procesa zahtevata od razvojne politike, je celovita in 
usklajena okrepitev konkurenčne sposobnosti in prilagodljivosti gospodarstva in države za 
ofenzivno izkoriščanje razvojnih priložnosti in za obvladovanje tveganj. 
 

2.1.1. Slovenija in EU4 
 
Članstvo v Evropski uniji je strateški cilj Republike Slovenije. Od osamosvojitve naprej je 
Slovenija svojo evropsko usmeritev aktivno uresničevala s postopno graditvijo 
institucionalnih odnosov z EU (Sporazum o sodelovanju, podpisan 5. aprila 1993, Sporazum o 
pridružitvi, podpisan 10. junija 1996) s ciljem, da postane polnopravna članica te 
najpomembnejše evropske ekonomske in politične integracije.  
 
Vključitev Slovenije v Evropsko unijo je nujen predpogoj za nadaljnji razvoj, blagostanje in 
varnost slovenske države ter njenih državljanov. To je v svojih Stališčih in sklepih 11. aprila 
1996 potrdil tudi Državni zbor in poudaril, da je cilj Republike Slovenije polnopravno 
članstvo v Evropski uniji. S podpisom Sporazuma o pridružitvi in vložitvijo prošnje za 
članstvo, 10. junija 1996 ter ratifikacijo sporazuma v Državnem zboru, 15. julija 1997 se je 
Republika Slovenija pridružila drugim pridruženim državam, kandidatkam za članstvo v 
Evropski uniji. 
 
Članstvo v Evropski uniji ima pomembne in obsežne posledice, ki daleč presegajo 
zunanjepolitične vidike delovanja države. V tem smislu je Evropska komisija 16. julija 1999 
Evropskemu parlamentu predstavila mnenja o pripravljenosti držav kandidatk za vstop. 
Komisija je v svojem mnenju pozitivno ocenila prošnjo Republike Slovenije za članstvo v 
Evropski uniji in predlagala, da se Slovenija vključi v skupino šestih držav kandidatk (poleg 
Poljske, Madžarske, Češke, Estonije in Cipra), s katerimi je Evropska unija pričela pogajanja 
za članstvo v začetku leta 1998. 
 
Mnenje Komisije je temeljna podlaga za nadaljnje priprave Slovenije za pogajanja in članstvo 
v Evropski uniji. Okvir za te priprave  predstavlja Strategija Republike Slovenije za vključitev 
v Evropsko unijo, kot integralni dokument, ki opredeljuje vsebinske in metodološke vidike 
priprav na članstvo v Evropski uniji. Vlada Republike Slovenije in Državni zbor sta doslej 
sprejela že več strateških dokumentov, predvsem na gospodarskem področju, ki so deloma 
obravnavali tudi vključevanje v Evropsko unijo, med drugim Strategijo gospodarskega 
razvoja Slovenije, Strategijo ekonomskih odnosov s tujino, Strategijo povečevanja 
konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva in druge.  
 
Evropska unija ni naš cilj. Je pa eden od najpomembnejših "instrumentov" za dosego cilja, ki 
ga podrobneje opisuje Strategija gospodarskega razvoja Slovenije. 

                                                 
4 Strategija Republike Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo, str 8-9. 
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2.1.2. Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS) 

2.1.2.1. Razvojni cilji 
 
Osnovni cilj Strategije je povečevanje blaginje prebivalcev in prebivalk Slovenije, ki jo 
opredeljujemo kot uravnovešeno celoto gospodarske, socialne in okoljske sestavine blaginje. 
Blaginja kot cilj Strategije torej  poleg materialnih vključuje tudi nematerialne sestavine, kot 
so osebnostni razvoj in samouresničevanje, vključenost v družbo in varnost, sodelovanje, 
razvoj individualne in kulturne identitete. Doseganje razvojnega cilja se izrazi v celovitem 
povečanju blaginje, izmerjene s tradicionalnimi ekonomskimi merami razvoja (bruto domači 
proizvod na prebivalca) in novimi merami razvoja (indeks človekovega razvoja, indeks 
pristnega varčevanja, kazalec trajnostnega razvoja).  
 
Pričakovani agregatni rezultat uresničevanja Strategije na področju gospodarskega razvoja je 
povečanje stopnje rasti bruto domačega proizvoda in s tem pospešeno zmanjševanje 
razvojnega zaostanka za državami EU na gospodarskem področju.Vendar to želimo doseči na 
način, s katerim se ne bodo poslabšali sorazmerno ugodni dosežki na področju socialnega in 
okoljskega razvoja. Prednostno zavzemanje Strategije za gospodarsko rast in razvoj izhaja iz 
ocen, da je razvojni zaostanek Slovenije na tem področju večji kot v socialni in okoljski 
razvitosti5.  

2.1.2.2. Mehanizmi za krepitev razvojnih dejavnikov in doseganje ciljev Strategije 
 
Na osnovi nove razvojne paradigme, ki pomeni opredelitev pomena razvojnih dejavnikov in 
vloge države pri razvoju, ter na osnovi analize glavnih slabosti Slovenije, Strategija 
opredeljuje temeljne mehanizme in usmeritve politik na gospodarskem področju, ki naj bi 
omogočili doseganje njenih ciljev. Usmeritve niso opredeljene po sektorjih gospodarstva, 
resorjih politike ali območjih države, temveč v sklopih, ki integrirajo področja sektorskih 
oziroma resornih politik ter razvojno problematiko lokalnih skupnosti in regij.  
 
SGRS je opredelila pet temeljnih mehanizmov za njeno uresničevanje6: 

a) Prehod v na znanju temelječo družbo: V ta mehanizem sodijo politike za razvoj 
človeškega dejavnika (zlasti formalno in neformalno izobraževanje ter 
samoizobraževanje), za večjo fleksibilnost trga dela, za obvladovanje migracijskih 
tokov, za razvoj informacijsko-komunikacijske infrastrukture in novih storitev ter za 
krepitev raziskovalno razvojne dejavnosti in tehnološkega razvoja, ki predstavlja 
aktivno uresničevanje na znanju temelječe družbe in je ključni element povečevanja 
konkurenčnosti podjetij. Razvoj človeškega dejavnika se oblikuje tudi skozi politiko 
aktivnega spodbujanja kulturnih dejavnosti in umetniške ustvarjalnosti ter omogočanje 
neoviranega dostopa do kulture vsem prebivalcem. Te politike bodo prispevale k 
povečanju kompleksne konkurenčnosti, zlasti v sklopih človeški dejavnik, znanost in 
tehnologija. 

 
b) Krepitev konkurenčnosti gospodarstva: Drugi temeljni mehanizem so politike, 

povezane s krepitvijo konkurenčnosti podjetniškega sektorja in gospodarstva nasploh. 

                                                 
5 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, str. 2. 
6 Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, str. 4. 
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Sem spadajo prestrukturiranje podjetij in povečevanje konkurenčnosti podjetniškega 
sektorja, razvoj učinkovitega finančnega sistema in razvoj učinkovite gospodarske 
infrastrukture. Te politike bodo prispevale k povečanju kompleksne konkurenčnosti 
zlasti v sklopih domače gospodarstvo, management, internacionalizacija, finančni trg 
in infrastruktura. 

 
c) Izboljšanje učinkovitosti države: V tem okviru sta bistveni reforma javne in državne 

uprave, ki bo omogočila tudi ustreznejšo organiziranost za načrtovanje in spremljanje 
oziroma vrednotenje razvojne politike, ter prestrukturiranje javnih financ, ki bo 
omogočilo krepitev njihove razvojne vloge. S tem se bo izboljšala kompleksna 
konkurenčnost v sklopu vlada in javna uprava. 

 
d) Politike za vključitev v notranji trg EU: Mednje spadajo predvsem ustrezne politike 

konkurence in državnih pomoči ter ekonomskih odnosov s tujino. Z njimi se bo 
regulativni okvir prilagodil tako, da bo v okviru evropskih pravil možno ustvariti kar 
najboljše pogoje za konkurenčno delovanje gospodarstva. 

 
e) Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj: Mehanizmi regionalnega razvoja 

obsegajo splet številnih politik, med njimi politiko prostorskega načrtovanja, 
zemljiško politiko, politiko razvoja podeželja, politiko varstva kulturne dediščine, 
sodobnega kulturnega ustvarjanja, kulturnih žarišč manjšin in podobne, ki v povezavi 
s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo 
regionalne razlike v razvitosti. 

 
Poleg opisanih mehanizmov Strategija obravnava tudi osnovne usmeritve na področju 
socialnega in okoljskega razvoja. Na področju socialnega razvoja je potrebno ohraniti in 
razvijati socialne standarde in doseženo raven razvitosti, sicer bi lahko vključitev v EU in 
povečana izpostavljenost globalni konkurenci ob neustrezni politiki države ali 
nekonkurenčnosti domačih podjetij povzročila neugodne socialne učinke. Glavni mehanizmi 
politike socialnega razvoja so sistemi socialnega zavarovanja, javne službe na področju 
socialnega varstva ter usposabljanje ljudi za vključevanje v ekonomsko aktivnost in s tem 
preprečevanje izključenosti. Na področju okoljskega razvoja se z vključevanjem v EU 
aktualizira vprašanje o lastnih razvojnih možnostih in posebnostih Slovenije, izvirajočih iz 
naravnih danosti, v primerjavi z razvojnimi možnostmi, ki temeljijo na uvozni surovinski in 
energetski podlagi. Zato je potrebno z okoljsko politiko podpreti povečanje prispevka 
domačega okoljskega kapitala k razvoju države. Hkrati se postavlja tudi vprašanje 
odgovornosti Slovenije za globalni trajnostni razvoj. Pri usmeritvah okoljske politike 
poudarjamo uveljavljanje okoljskih presoj pri razvojnih programih in sektorskih politikah, 
povečanje učinkovitosti javnofinančnih sredstev za okolje in poglabljanje okoljske davčne 
reforme. 
 

2.1.3. Državni razvojni program 2001-2006 
 
Državni razvojni program 2001-2006 (dalje DRP) temelji na dokumentu Strategija 
gospodarskega razvoja Slovenije, ki izhaja iz enakovrednega obravnavanja gospodarske, 
socialne in okoljske razsežnosti blaginje kot svojega osnovnega cilja. Trajnostni pristop k 
domačim razvojnim priložnostim pomeni tudi korak k uveljavljanju razvojnih usmeritev 
Evropske unije. Doseganje cilja socialne in ekonomske kohezije z razvitimi evropskimi 
državami v sedanjih razmerah sicer zahteva prednostno zniževanje razvojnega zaostanka na 
področju gospodarstva. Vendar pa je pri doseganju tega cilja poudarek na tem, da se ne 
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poslabšajo dosežki na področju socialnega in okoljskega razvoja. Poleg socialne in okoljske 
sestavine trajnostnega razvoja DRP posebej poudarja tudi skladen regionalni razvoj. 
 
Priprava DRP je v Sloveniji prispevala k vzpostavljanju in usposabljanju ustanov, ki so 
zadolžene za pripravo in izvajanje ekonomske in socialne kohezije na državni in regionalni 
ravni. V postopku priprave DRP so se razreševala odprta vprašanja pogajalskega procesa in 
institucionalne priprave na delovanje strukturnih skladov in kohezijskega sklada v Sloveniji. S 
poudarkom na načelu partnerstva je bil s pripravo DRP storjen pomemben korak naprej pri 
utrjevanju partnerske vloge države s socialnimi partnerji, regionalnimi partnerji in 
institucijami civilne družbe. Dobili smo nov instrument, ki integrira razvojne aktivnosti Vlade 
Republike Slovenije in prispeva k njenem učinkovitejšem delovanju. 
 
DRP je opredeljen kot dolgoročni indikativni izvedbeni dokument SGRS, ki prikazuje 
državne dolgoročne razvojne prioritete, programe in podprograme. Izhodišča in usmeritve 
SGRS prevaja v konkretne programe oziroma projekte na prednostnih področjih. Zakonodaja 
vzpostavlja tudi povezavo DRP s pripravo vsakoletnega državnega proračuna. DRP 
predstavlja izhodišče za odločanje o proračunskih prioritetah.  
 
Državni razvojni program 2001-2006 pokriva celotno obdobje sedanje finančne perspektive 
Evropske unije. Prva tri leta se nanašajo na predpristopno obdobje 2001-2003, druga tri leta 
pa na obdobje predvidenega članstva Slovenije v EU.  
 
V predpristopnem obdobju naj bi dokument zamenjal Predhodni državni razvojni program 
2000-2001, ki je služil kot priloga Državnemu programu RS za prevzem pravnega reda EU in 
tako predstavljal enotno programsko podlago za črpanje sredstev različnih oblik razvojne 
pomoči, skladno s prioritetami Partnerstva za pristop. Poleg novih usmeritev programa 
PHARE je predpristopna pomoč državam kandidatkam zagotovljena v okviru programa 
SAPARD, namenjenega pomoči za spodbujanje trajnostnega napredka kmetijstva in 
celovitega razvoja podeželja, ter programa ISPA, katerega temeljni cilj je usklajevanje 
standardov držav kandidatk s standardi EU na področju infrastrukture, zlasti prometne in 
okoljske. DRP naj bi na tem področju vsebinsko integriral tudi dva programska dokumenta, ki 
sta bila s strani Vlade RS že predložena Evropski komisiji: Program ISPA 2000-2006 in 
program SAPARD 2000-2006.   
 
DRP služi kot ena od podlag za pogajanja Republike Slovenije na področju 21. pogajalskega 
področja, ki obravnava regionalno politiko in koordinacijo strukturnih instrumentov. Ob 
predpostavki, da bodo pristopna pogajanja zaključena konec leta 2002 ima Slovenija na 
razpolago do predvidenega dejanskega vstopa v  EU še eno leto, da z EU pripravi in uskladi 
Enotni programski dokument Slovenije za obdobje 2004-2006 (Single Programming 
Document) ter pripadajoče Programsko dopolnilo (Programme Complement). 
 
Medtem ko je SGRS krovni strateški dokument, ki opredeljuje smernice gospodarskega 
razvoja Slovenije do leta 2006, pa je DRP njegov izvedbeni dokument. Osnovna cilja 
Državnega razvojnega programa 2001-2006 izhajata iz osnovnega cilja Strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije, to sta:  

• zmanjšanje gospodarskega zaostanka Slovenije napram povprečju Evropske unije in 
• zaustavitev povečanja razlik med slovenskimi regijami na  SKTE-2 ravni7. 

                                                 
7 Kratica za standardno klasifikacijo teritorialnih enot (Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot, Ur.l. 
RS št. 28/00). 
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Na področju zmanjševanja razlike v BDP na prebivalca po kupni moči je Slovenija najhitrejša 
v dohitevanju povprečja evropske petnajsterice. Ob sedanjih napovedih o gospodarski rasti in 
predvidevanjih Strategije gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2006, je za pričakovati, da 
bo slovenski BDP z naložbami v razvojne prednostne naloge v obdobju 2001-2006 ob koncu 
tega obdobja tudi presegel mejo 75% povprečja EU (15) v BDP na prebivalca po kupni moči. 
 
Na osnovi predstavljene socioekonomske analize bo Republika Slovenija v okviru Državnega 
razvojnega programa v obdobju 2001-2006 izvajala aktivnosti za doseganje osrednjih 
razvojnih ciljev v okviru petih razvojnih prednostnih nalog. Te naloge so: 
 

1. Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti; 
2. Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje; 
3. Informacijska družba, infrastruktura in kakovost bivanja; 
4. Prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja; 
5. Krepitev skladnega regionalnega razvoja. 

 
Prednostne razvojne naloge se tudi ustrezno navezujejo na skupne evropske politike in 
iniciative na posameznih področjih. Vsaki je Vlada RS določila nosilno ministrstvo, ki 
koordinira pripravo posameznega prioritetnega programa. Tako je nosilno ministrstvo prve in 
pete prednostne naloge Ministrstvo za gospodarstvo, druge Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, tretje Ministrstvo za okolje in prostor ter četrte Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.  
 
 
2.2. Prenova regionalne politike v Sloveniji 
 
Prenova regionalne politike, ki jo obravnava Strategija regionalnega razvoja Slovenije, 
prinaša reformo inštitucij na nacionalni in lokalni ravni ter vzpostavitev novih inštitucij na 
regionalni ravni. Temelji na osnovi analize regionalnih razlik, analize obstoječe neposredne in 
posredne regionalne politike, primerjave slovenske regionalne politike z regionalno politiko 
razvitih držav, evropske dimenzije regionalne politike, zahtev politike državnih pomoči in 
analize razvojnih možnosti slovenskih regij. Je sestavni del reforme državne uprave in eno 
pomembnejših strukturnih reform v Republiki Sloveniji, ki je bila  nujno potrebna zaradi: 
 
1. premajhne učinkovitosti in nedoseganja ciljev dosedanje regionalne politike, 
2. pravočasne priprave na pričakovane negativne učinke vključitve Slovenije v Evropsko 

unijo na regionalni razvoj, 
3. priprave in uveljavitve pogajalskih izhodišč Republike Slovenije pri vključevanju v 

Evropsko unijo, 
4. slabega izkoriščanja lokalnih razvojnih pobud in odsotnosti regionalne dimenzije v 

sektorskih razvojnih programih, 
5. slabe medresorske koordinacije sektorskih oziroma področnih politik, 
6. pospešitve projekta reforme državne uprave, 
7. pospešitve projekta reforme lokalne samouprave.   
  
Slovenske regije morajo ob pomoči države v novem evropskem kontekstu razviti svoje 
specifične konkurenčne prednosti, vendar pa se morajo tudi med seboj dobro infrastrukturno, 
informacijsko, kulturno in drugače povezati v enoten slovenski razvojni pol. Pred privlačno 
silo razvojnih polov v soseščini se ni mogoče ubraniti z zapiranjem v lastni gospodarski in 
kulturni prostor. Sedanje pasivno sprejemanje tuje razvojne pomoči v čezmejnem sodelovanju 
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mora nadgraditi lastna razvojna pobuda v čezmejnem povezovanju s sosednjimi regijami, 
vendar z jasnimi cilji in zaradi uresničevanja lastne nacionalne strategije. 
 
Regionalna politika ima pomembno vlogo tudi v spodbujanju gospodarskega razvoja države 
kot celote. S procesom globalizacije se njen pomen povečuje, saj se veča vloga lokacije kot 
prostora, kjer se odvija gospodarska dejavnost. To pomeni, da ne moremo več gledati na 
državo kot na geografsko homogeno celoto, kjer bo trg sam po sebi oblikoval optimalni 
razvoj celotnega gospodarstva. Regionalna politika, ki je imela v preteklosti predvsem 
politične in socialne motive, zdaj postaja tudi ekonomsko potrebna, saj so danes prav 
regionalna rastišča gospodarskih dejavnosti viri rasti nacionalne ekonomije v celoti. 
Regionalna politika tako hkrati postaja nacionalna razvojna politika, zmanjševanje razlik med 
posameznimi območji v državi pa ne več njen edini cilj. Cilj regionalne politike je razvoj 
celotne države. V Sloveniji je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja uveljavil 
termin regionalna strukturna politika, ki vsebinsko ustrezno odraža prepletanje regionalne in 
strukturne (sektorske oziroma področne) dimenzije ukrepanja države. Zato slovenska 
regionalna strukturna politika temelji predvsem na sektorskih politikah, ki pri svojem 
delovanju upoštevajo regionalne učinke in so financirane s strani proračuna ali/in s strani EU 
v okviru DRP. 
 
Politika regionalnega razvoja se bo naslanjala na notranje pobude, to je boljše izkoriščanje 
avtonomnih regionalnih razvojnih resursov, in na zunanje vzvode. Preprečevala bo nastajanja 
novih območij z razvojnimi problemi, ohranjala poseljenost ter naravno in kulturno dediščino 
na celotnem slovenskem območju. Imela bo usklajevalno vlogo med lokalnimi razvojnimi 
pobudami v njihovem odnosu do države in do EU, vplivala pa bo tudi na sektorske razvojne 
programe in prispevala k integralnosti razvoja z vključevanjem strateških okoljskih presoj v 
pripravo gospodarskih razvojnih načrtov regij. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo 
splet številnih politik, med katerimi so prostorsko načrtovanje in zemljiška politika, kmetijska 
politika in razvoj podeželja, zaščita kulturne in naravne dediščine, ki v povezavi s povečano 
samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v 
razvitosti. 
 
Z vključitvijo v Evropsko unijo se bo vloga države spremenila in nekatere njene pristojnosti 
bodo prešle na nadnacionalno raven. Ekonomska politika ne bo imela možnosti samostojnega 
vodenja vseh politik, ki sedaj tvorijo jedro njenega delovanja (monetarna, zunanjetrgovinska, 
davčna, cenovna). Po drugi strani pa bo pridobila na pomenu razvojna politika, predvsem 
spodbujanje raziskav in razvoja, razvoja človeških virov, varstva okolja in spodbujanje 
podjetništva, regionalni, urbani ter ruralni razvoj. Slovenija bo tudi upravičena do strukturne 
pomoči, ki jo Evropska unija namenja za doseganje cilja gospodarske in socialne kohezije. Ob 
dobri in pravočasni organizaciji lahko pridobi pomembna sredstva, ki bodo v veliki meri 
zapolnila finančno vrzel med razvojnimi potrebami in omejenimi možnostmi njihovega 
financiranja iz domačih virov. Po izkušnjah manj razvitih držav članic Evropske unije bi bili 
makroekonomski učinki takšne razvojne pomoči izjemno pozitivni.  
 

2.2.1. Strategija regionalnega razvoja Slovenije (SRRS) 

2.2.1.1. Izhodišča 
 
Strategija regionalnega razvoja Slovenije je v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja opredeljena kot dolgoročni strateški dokument države, ki v skladu s Strategijo 
gospodarskega razvoja Slovenije in Prostorskim planom Slovenije opredeljuje cilje 
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regionalnega razvoja ter določa instrumente in politiko za doseganje teh ciljev. Priprava 
SRRS je vsebinsko utemeljena v veljavni Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije iz leta 
1995, v Strategiji RS za vključitev v Evropsko unijo  iz leta 1998 in določena z Zakonom o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je bil sprejet julija 1999. SRRS je 
pripravljena za obdobje do leta 2006. 
 
Priprava SRRS je potekala sočasno s pripravo Strategije gospodarskega razvoja Slovenije in 
Prostorskega plana Slovenije. 
 

2.2.1.2. Načela SRRS 
 
Da bi uresničili vizijo in zadane cilje, bo regionalna politika v Sloveniji temeljila na 
naslednjih načelih, ki se v osnovi ne razlikujejo od načel koriščenja strukturnih skladov EU: 
 
1. Načelo celovitosti izvajanja regionalne politike:  
To načelo pomeni, da se bo koncept regionalne politike izvajal na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije s poudarkom na diferenciranem spodbujanju razvoja regij in območij s 
posebnimi razvojnimi problemi. 
 
2. Načelo partnerstva:  
To načelo uveljavlja potrebo po partnerstvu med lokalnimi skupnostmi in državo ter 
socialnimi partnerji in institucijami civilne družbe. Uveljavitev tega načela zahteva uvedbo 
novih institucij in usposabljanje obstoječih, pri čemer kratkoročno še posebej izstopa potreba 
po  oblikovanju racionalne mreže regionalnih razvojnih agencij. 
  
3. Načelo subsidiarnosti:  
Uveljavljanje načela subsidiarnosti v Sloveniji zahteva postopno teritorialno decentralizacijo z 
določitvijo izvirnih pristojnosti regij (bodočih pokrajin) in prenašanjem nalog države in občin 
na regije v vseh tistih primerih, ko je to smiselno iz ekonomskih in upravno-političnih 
razlogov. 
 
4. Načelo usklajevanja: 
Gre za usklajevanje aktivnosti med ministrstvi, kakor tudi med državo, lokalnimi skupnostmi 
in Evropsko unijo. Pri usklajevanju med resorji ima ključno vlogo vladni Svet za strukturno 
politiko. 
 
5. Načelo programskega usmerjanja:  
To načelo določa izvajanje regionalne politike na podlagi razvojnih in prostorskih 
dokumentov. Posamezne regije bodo pripravile regionalne razvojne programe, usklajene s 
Strategijo regionalnega razvoja Slovenije in Prostorskim planom Slovenije, vlada pa bo 
sprejela Državni razvojni program do leta 2006 in Prostorski plan Slovenije. Ti  dokumenti 
so oziroma bodo ena od podlag za pripravo letnih državnih in občinskih proračunov in za 
pogajanja z Evropsko unijo o sofinanciranju razvojnih programov.  
 
6. Načelo spremljanja in vrednotenja učinkov: 
Z uvajanjem tega načela v izvajanje regionalne politike se zagotavlja njena večja uspešnost in 
učinkovitost. Za razvoj in uvajanje celovitega sistema spremljanja in vrednotenja učinkov 
DRP in regionalnih razvojnih programov je pristojna Agencija RS za regionalni razvoj. Tudi 
Zakon o javnih financah nalaga vsem proračunskim uporabnikom  vzpostavitev sistemov 
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spremljanja in vrednotenja njihovih programov z  uvajanjem kvantificiranih indikatorjev 
doseganja zastavljenih ciljev. 
 
7. Načelo sofinanciranja:  
Financiranje različnih programov in projektov bo mogoče le v obliki sofinanciranja. To 
pomeni, da bodo tudi lokalne skupnosti, podjetja in drugi prejemniki regionalnih razvojnih 
spodbud morali zagotoviti ustrezen delež lastnih sredstev. 
 

2.2.1.3. Cilji SRRS 
 
Zmanjševanje razvojnega zaostanka Slovenije in slovenskih regij za povprečjem Evropske 
unije bo dolgotrajen proces, ki ga je možno pospešiti le z dvigom konkurenčnosti Slovenije in 
slovenskih regij. Dolgoročni cilj je doseganje visokega življenjskega standarda8 in kvalitete 
življenja prebivalcev vseh slovenskih regij s pospeševanjem razvoja okolju prijaznega 
gospodarstva. Z oblikovanjem vseslovenskega gospodarskega razvojnega pola z gospodarsko 
krepitvijo in dobro prometno povezavo regionalnih središč drugega reda ter z dvigom 
kategorije najpomembnejših slovenskih središč in s pritegnitvijo in križanjem glavnih 
evropskih prometnih smeri. S tem bodo mesta kot najpomembnejši generatorji razvoja dobila 
novo vlogo v evropskem in nacionalnem okviru.  
 
Kvantificirani cilji SRRS do leta 2006 so naslednji: 
 Zaustaviti povečevanje razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih 

med regijami, s poudarkom na celostnem razvoju mest, ki so nosilci regionalnega 
razvoja v povezavi s podeželjem.  

o Kvantifikacija cilja: najmanj ohranitev razlike v kupni moči BDP na prebivalca na 
ravni SKTE-3 na razmerju 1,7:1 med najbolj in najmanj razvito regijo. 

 Trajnostni razvoj vseh slovenskih regij in preprečevanje nastajanja novih območij z 
večjimi razvojnimi problemi.  

o Kvantifikacija cilja: dvig absolutne ravni kupne moči BDP na prebivalca in 
zmanjšanje registrirane stopnje brezposelnosti v vseh statističnih regijah na ravni 
SKTE-3. 

 Ohranjanje minimalne poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije.  
o Kvantifikacija cilja: neto medregijski selitveni saldo v nobeni slovenski statistični 

regiji na ravni SKTE-3 ne bo večji od - 0,5 prebivalca na 1000 prebivalcev. 
 Izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno v BDP po kupni moči na 

prebivalca, v primerjavi z obmejnimi regijami v Avstriji in Italiji.  
o Kvantifikacija cilja: hitrejši razvoj Osrednjeslovenske, Goriške in Obalno-kraške 

regije od italijanskih obmejnih regij; dohitevanje avstrijskih manj razvitih regij s 
strani ostalih slovenskih statističnih regij.  

 

2.2.1.4. Temeljna strategija 
 
Temeljna strategija bo učinkovito izkoriščanje razvojnih možnosti regij in razpoložljivih 
finančnih virov (javnih, zasebnih, mednarodnih) namenjenih spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja ter koordinacija sektorskih in področnih politik.  Izkoriščanje lastnih 

                                                 
8 Čeprav BDP na prebivalca po kupni moči ni edini kazalec življenjskega standarda, pa je najpogosteje 
uporabljani kazalec, ki omogoča tudi relevantne mednarodne primerjave. 
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razvojnih virov posameznih regij bo dopolnjevalo aktivno privabljanje domačih in tujih 
investicij. Slovenska regionalna politika bo temeljila na vzpostavljanju ustreznih pogojev za 
razvoj, medtem ko bosta regionalna in lokalna pobuda predstavljali gonilno silo razvoja. 
Regionalna politika bo spodbujala razvoj regionalnih središč/somestij v skladu s Prostorskim 
planom Slovenije in delitev posameznih funkcij med njimi, ob spodbujanju partnerskega 
odnosa med mesti in podeželjem.  
 
Posebna pozornost bo namenjena razvoju središč nacionalnega pomena (usmerjena 
geografska decentralizacija) s krepitvijo regionalnih središč in njihove medsebojne 
povezanosti s pomočjo sektorskih in področnih politik. Spodbujena bo tudi delitev funkcij 
med regionalnimi in lokalnimi središči (omrežje središč na regionalni ravni). Pri tem pa ne bo 
zanemarjena vloga podeželja, ki ima pomembno socialno in gospodarsko vlogo. Pri razvoju 
podeželja bo pridobila na pomenu predvsem aktivna in reformirana kmetijska politika. 
 
Potrebno se je zavedati tudi omejitev regionalne politike v Sloveniji. Spodbujanje 
gospodarskega razvoja ne bo preneseno na regionalno raven. Do oblikovanja pokrajin bo zato 
pretežni del spodbujanja skladnega regionalnega razvoja potekal na nacionalni ravni oziroma 
skozi ukrepe sektorskih in področnih razvojnih politik različnih ministrstev. To pa ne pomeni, 
da ne bo mogoče že sedaj uveljavljati elementov načela subsidiarnosti. Pobude za razvojne 
projekte morajo prihajati od spodaj navzgor, sprejemale pa se bodo po načelu partnerstva, to 
je s sodelovanjem tistih, ki jih razvojni projekti zadevajo. Dosledno uveljavljanje načela 
partnerstva bo prvi korak na poti do prenosa določenih pristojnosti in finančnih sredstev na 
regionalno raven.  
 

2.2.1.5. Prednostna območja regionalne politike 
 
Slovenska regionalna politika bo delovala na celotnem območju države, še posebej aktivno pa 
na naslednjih prednostnih območjih:  
• regije z najnižjo stopnjo razvitosti, še posebej tiste, ki po vrednosti BDP po kupni moči na 

prebivalca ali stopnji brezposelnosti najbolj negativno odstopajo od državnega povprečja;  
• območja s posebnimi razvojnimi problemi. V to skupino sodijo sklenjena območja občin 

po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja: (i) ekonomsko šibka območja, 
(ii) območja s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo in (iii) razvojno omejevana 
obmejna območja in območja z omejenimi razvojnimi dejavniki; 

• obmejna območja;  
• območja na katerih živita madžarska in italijanska narodna skupnost ter romska etnična 

skupnost. 
 

2.2.1.6. Dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj 
 
Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj, bodo sestavljala nepovratna in povratna 
sredstva ministrstev ter sredstva javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija. Ta sredstva bodo namenjena sofinanciranju izvedbenih delov regionalnih razvojnih 
programov. Spodbude se bodo usklajevale in indikativno načrtovale v okviru državnega 
razvojnega programa Republike Slovenije in v postopku priprave državnega proračuna. Obseg 
spodbud bo indikativno določen v vsakoletnemvsakoletnim Proračunskem memorandumu in 
v Načrtu razvojnih programov proračuna. Pristojnemu Ministrstvu za gospodarstvo bo pri 
medresorskem usklajevanju spodbud v pomoč vladni Svet za strukturno politiko.  
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Ločimo dve vrsti spodbud: 
• neposredne regionalne spodbude, ki bodo usmerjene s strani Ministrstva za 

gospodarstvo (Področje regionalnega razvoja) v prednostna območja delovanja 
regionalne politike in jim bo primarni  cilj zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik; 

• posredne regionalne spodbude, ki bodo primarno zasledovale druge (sektorske ali 
področne) cilje in spodbujale razvoj vseh regij. Tudi te spodbude imajo pomembne 
regionalne razvojne učinke, zato bo ekonomska politika redno spremljala njihov vpliv 
na regionalni razvoj v Sloveniji in kot sekundarni cilj v kriterije njihovega 
dodeljevanja vgradila zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik. 

 
Višino in pogoje sofinanciranja projektov bodo določili dajalci posameznih spodbud glede na 
njihov namen in obliko. Regionalna politika Vlade RS jih bo spodbujala k teritorialni 
diferenciji intenzivnosti spodbud na osnovi seznamov skupin statističnih regij in občin in sicer 
na način, da bo projektom iz območij, ki jim je določena višja stopnja prednosti, zagotovljena 
prioriteta pri izboru oziroma, da bo projektom iz teh območij določen višji odstotek državnega 
sofinanciranja.  
 
Seznami skupin statističnih regij in občin bodo se bodo določali na podlagi ponderacije 
različnih kazalcev, predvsem pa na osnovi indeksa razvojne ogroženosti (tabela 1), katerega 
izračun temelji na uporabi dveh kazalcev: deleža prebivalstva v območjih s posebnimi 
razvojnimi problemi v okviru regije in sintezne ocene razvojnih možnosti regije. Ta indeks 
predstavlja kombinacijo stanja trenutne razvojne problematike (območja s posebnimi 
razvojnimi problemi) in ocene razvojnih možnosti regije (sintezne ocene razvojnih možnosti 
regije). 
 

Tabela 1: Indeks razvojne ogroženosti statističnih regij v Sloveniji 
Regije Indeks razvojne 

ogroženosti 
Indeks razvojne ogroženosti 

(SLO = 100) 
Pomurska 1,000 151 
Spodnjeposavska 0,974 147 
Podravska 0,816 123 
Zasavska 0,743 112 
Savinjska 0,704 106 
Koroška 0,654 99 
Notranjsko-kraška 0,602 91 
Jugovzhodna Slovenija 0,578 87 
Goriška 0,321 48 
Gorenjska 0,232 35 
Obalno-kraška 0,117 18 
Osrednjeslovenska 0,030 5 
Slovenija 0,662 100 
Vir: Strategija regionalnega razvoja Slovenije, str. 9 
 

2.2.2. Zakonodajni okvir 
 
Zakonski okvir regionalne politike je bil vzpostavljen s sprejemom Zakona o javnih financah 
(UR.l. RS št. 79/99) in Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS št. 
60/99) že v letu 1999. V letu 2000 so bili sprejeti podzakonski akti (Ur.l. RS št. 52/00, 59/00 
in 111/00).  
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Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je zasnova nove regionalne strukturne 
politike, ki se bo izvajala na celotnem območju države, v razvitih in manj razvitih območjih, v 
urbaniziranih in podeželskih okoljih ob usklajevanju med posameznimi ministrstvi in 
lokalnimi skupnostmi. Zakon določa cilje, načela in organizacijo spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja, dodeljevanje razvojnih spodbud ter merila za opredelitev območij s 
posebnimi razvojnimi problemi9. 
 
Za implementacijo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je bilo sprejetih 6 
podzakonskih predpisov: 

• Pravilnik o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni 
razvoj, 

• Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za strukturno politiko, 
• Pravilnik o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije, 
• Navodilo o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja 

in vrednotenja regionalnega razvojnega programa, 
• Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in 

določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila ter 
• Uredba o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za 

skladni regionalni razvoj. 
 
Agencija RS za regionalni razvoj in Svet za strukturno politiko predstavljata ključno vez med 
domačo regionalno in evropsko strukturno politiko. Ostali štirje podzakonski predpisi pa se 
nanašajo predvsem na domačo komponento regionalne politike, to je na spodbujanje 
regionalnih partnerstev in regionalnega povezovanja občin.  
 
Pravilnik o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije določa, 
da se le-te ustanovijo na območjih statističnih regij. Ustanovijo jih občine in osebe javnega in 
zasebnega prava. Njihove glavne naloge so priprava regionalnih razvojnih programov, 
spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih razvojnih programov ter svetovanje in 
koordinacija drugih nalog s področja regionalne politike. 
 
Navodilo o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in 
vrednotenja regionalnega razvojnega programa med drugim določa uresničevanje načela 
partnerstva pri pripravi regionalnih razvojnih programov. Sklep o pripravi regionalnega 
razvojnega programa z zadolžitvami vključenih institucij sprejme organ upravljanja 
regionalne razvojne agencije in ga objavi v javnih občilih. Regionalna razvojna agencija 
ustanovi programski odbor, ki je odgovoren za vsebinsko usmerjanje regionalnega razvojnega 
programa in ga sestavljajo predstavniki delodajalcev in delojemalcev, predstavniki ministrstev 
in ostali predstavniki javnega in zasebnega prava, ki so zainteresirani za pripravo programa. 
Poziv zainteresiranim za sodelovanje v programskem odboru se javno objavi sočasno z 
objavo sklepa o pripravi regionalnega razvojnega programa, ki je temeljni programski 
dokument na regionalni ravni, ki vsebuje razvojne prednosti regije in finančno ovrednotene 

                                                 
9 Opredelitev območij s posebnimi razvojnimi problemi (Ur.l. RS št. 59/00) in spodbujanje njihovega razvoja je 
samo en del celovite regionalne politike. V lanskoletnih razpisih (2001) predvsem za lokalno in regionalno 
infrastrukturo Ministrstva za gospodarstvo imajo omenjena območja prednost pri dodelitvi sredstev (dosežejo 
višje število točk pri ocenjevanju projektov). V prihodnosti naj bi bila območja s posebnimi problemi deležna 
večje pozornosti tudi pri razpisih ostalih ministrstev. Izločitveni kriterij pri dodeljevanju spodbud posameznim 
projektom pa je, da le-ti izhajajo iz regionalnega razvojnega programa oz. so vpeti v usklajen razvojni program 
regije.  
 



 

 15

programe in ukrepe v regiji. Program je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela in je 
osnova za pridobivanje državnih sredstev za razvojne projekte. 
 
Uredba o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni 
regionalni razvoj določa, da je pogoj za pridobivanje sredstev državnega proračuna in sredstev 
Evropske unije regionalni razvojni program. Spodbude sestavljajo nepovratna in povratna 
sredstva ministrstev, namenjena sofinanciranju regionalnih razvojnih programov. Usklajujejo 
in načrtujejo se v okviru Državnega razvojnega programa Republike Slovenije in v postopku 
priprave državnega proračuna. 
 
Z Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi 
občin, ki izpolnjujejo ta merila, so bile določene tiste občine znotraj regij, ki bodo deležne 
posebne pozornosti regionalne politike. Za ta območja naj bi bili pripravljeni posebni razvojni 
programi, ki bodo imeli prednost pri državnem sofinanciranju. Projekti, ki se izvajajo na 
območjih s posebnimi razvojnimi problemi so upravičeni do višjega deleža sofinanciranja. 
 

2.2.3. Institucionalni okvir izvajanja regionalne strukturne politike 
 
Kot to opredeljuje Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, so ključni nosilci 
izvajanja regionalne politike v Sloveniji: 
 

1. Svet za strukturno politiko je usklajevalni organ Vlade Republike Slovenije, ki je 
odgovoren za usklajenost predlogov dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja za izvajanje regionalne strukturne politike na državni ravni ter za 
oblikovanje državnih razvojnih spodbud in mednarodnih finančnih pomoči. 
Obravnava in usklajuje tudi izhodišča za pripravo proračunskega memoranduma v 
delu, ki se nanaša na razvojne dokumente. Sestavljajo ga ministrstva oz. ministri, ki 
dodeljujejo spodbude, pomembne za regionalni razvoj (gospodarstvo, okolje in 
prostor, delo, kmetijstvo, promet, šolstvo in finance10).  

 
2. Agencija RS za regionalni razvoj (ARR) je organ v sestavi Ministrstva za 

gospodarstvo in osrednja institucija za implementacijo programov skladnega 
regionalnega razvoja ter sodelovanje z Evropsko komisijo na tem področju. Agencija 
se delovno povezuje z regionalnimi razvojnimi agencijami, ki so se oblikovale na 
ravni statističnih regij, spodbuja njihovo delovanje in pripravo razvojnih programov 
ter pomaga pri pripravi projektov, zagotavlja informacije o celotni ponudbi razvojnih 
spodbud in pomoč pri pridobivanju potrebnega lokalnega, državnega in evropskega 
sofinanciranja. Njena vloga pri vključevanju Slovenije v strukturno in kohezijsko 
politiko Evropske unije je izvajanje programov ministrstva za spodbujanje skladnega 
regionalnega razvoja in opravljanje razvojnih, analitičnih, svetovalnih, pospeševalnih 
in usklajevalnih nalog s področja regionalnega razvoja ter usklajevalne in strokovno 
analitične naloge pri izvajanju strukturne in kohezijske politike Evropske unije v 
Republiki Sloveniji. Za te svoje naloge bo Agencija pridobila ustrezno nacionalno 
akreditacijo in njeno potrditev s strani institucij Evropske unije. Neposredno je 
odgovorna za koordinacijo priprave Državnega razvojnega programa, podajanje mnenj 
na regionalne razvojne programe ter poročanje Svetu za strukturno politiko. 

                                                 
10 4. člen Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za strukturno politiko (Ur.l. RS št. 59/00) 
govori še o nekaterih drugih ministrstvih, ki pa po spremenjenem Zakonu o Vladi Republike Slovenije iz leta 
2001 ne obstajajo več. 
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3. Regionalna politika spodbuja oblikovanje racionalne mreže regionalnih razvojnih 

agencij (RRA) za območja ene ali več statističnih regij11. Spodbuja se racionalizacija 
obstoječih lokalnih razvojnih organizacij. Vlada Republike Slovenije lastniško ne 
vstopa v regionalne razvojne institucije, spodbuja pa njihovo neprofitnost in 
solastništvo občin in podjetij.  Regionalne razvojne agencije se financirajo iz sredstev 
ustanoviteljev in sredstev za izvajanje projektov v okviru programov državnih 
razvojnih spodbud, mednarodnih pomoči ter ostalih sredstev zainteresiranih 
naročnikov. Ključna naloga RRA je priprava regionalnih razvojnih programov kot tudi 
drugih dogovorjenih nalog s področja regionalne strukturne politike, zlasti pri 
pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja. 

 
4. Javni sklad za regionalni razvoj je finančna organizacija, ki je namenjena 

trajnejšemu doseganju javnih ciljev na področju regionalne politike. Sklad zbira in 
dodeljuje sredstva za regionalno strukturno politiko ter se pri svojem delu povezuje z 
Agencijo za regionalni razvoj, Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Slovensko razvojno družbo, regionalnimi razvojnimi agencijami in drugimi 
organizacijami. Predvideva se, da bo sklad v prihodnosti vodil ustanovitvene 
aktivnosti in sodeloval pri ustanovitvi Sklada tveganega in semenskega kapitala, 
katerega namen bo financiranje začetnikov in novih inovativnih projektov v Sloveniji. 

 

2.2.4. Vloga Pospeševalne mreže malega gospodarstva 
 
V zgodbi o prenovi regionalne politike v Sloveniji velja omeniti tudi vlogo Pospeševalne 
mreže malega gospodarstva, ki jo je zgradil oz. jo gradi Pospeševalni center za razvoj malega 
gospodarstva (PCMG), ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarstvo. Slovenija oblikuje 
sistem pospeševanega regionalnega razvoja, kar zahteva usklajeno oblikovanje razvojne 
mreže ter povezovanje regionalne politike z razvojem malih in srednjih podjetij. 
 
Pospeševalna mreža malega gospodarstva že sedaj intenzivno sodeluje z regionalnimi 
razvojnimi agencijami in predstavlja pomemben dejavnik pri izgradnji institucionalnega 
sistema izvajanja prenovljene regionalne politike v Sloveniji. Nekatere lokalne in regionalne 
podjetniške centre, ki so nastali pod okriljem PCMG, so lokalne skupnosti v nekaterih regijah 
v skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja pooblastile za 
opravljanje nalog regionalne razvojne agencije. Odpirajo pa se še nove možnosti sodelovanja 
med RRA-ji in pospeševalno mrežo, predvsem na področju implementacije državnega in 
regionalnih razvojnih programov. Pri koordinaciji projektov, ki bodo izhajali iz strateških 
dokumentov, se pričakuje pomembno vlogo tudi od tistih regionalnih in lokalnih 
pospeševalnih centrov, ki nimajo statusa RRA. Le-ti bi lahko prevzeli vlogo nosilca nekaterih 
regionalnih podprogramov, predvsem tistih, ki urejajo razvoj in pospeševanje malega in 
srednjega gospodarstva, prav tako pa je pričakovati tudi njihovo pomembno vlogo pri 
koordiniranju priprave lokalnih in regionalnih razvojnih programov. 
 
 

                                                 
11 V Sloveniji je trenutno 12 statističnih regij, prav toliko pa tudi regionalnih razvojnih agencij. 
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3. REGIONALNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE 
 
O prenovi slovenske regionalne politike ni mogoče govoriti zunaj koncepta regionalne 
politike Evropske unije. Slednja ima v državah članicah velik gospodarski pomen, saj 
razpolaga kar s tretjino vseh sredstev proračuna Evropske unije. Slovenija je že sedaj 
upravičena do predpristopne pomoči in bo tudi po pristopu aktivno sodelovala v kohezijski in 
strukturni politiki Evropske unije. V procesu pristopnih pogajanj v ta namen že intenzivno 
prilagaja zakonodajo, mehanizme in organizacijo spodbujanja razvoja. 
 
Osnovni cilj regionalne politike EU je zmanjševanje razlik v stopnji razvitosti in v 
življenjskem standardu med državami in regijami. Njen pomen je razviden iz Maastrichtskega 
sporazuma in iz Amsterdamske pogodbe, kjer so v 2. členu določeni trije “mehanizmi” 
doseganja ekonomskega in socialnega razvoja: 
• enotni trg, 
• ekonomska in socialna kohezija ter 
• ekonomska in monetarna unija. 
 
Pojem regionalni razvoj, ki ima za cilj vzpostaviti, ohraniti in upravljati lokacijske pogoje za 
gospodarske dejavnosti, se je pojavil v povojnem obdobju. Izhaja iz ugotovitve, da je v 
nasprotju z danimi naravnimi dejavniki, kot so podnebje, geografske značilnosti in naravna 
bogastva, na gospodarske pogoje lokacije mogoče vplivati s premišljeno uradno politiko. 
Vzporedno z Evropsko unijo ima tudi vsaka država članica v tem trenutku oblikovano 
regionalno politiko, katere cilj je spodbujati razvoj nerazvitih regij s prenosom sredstev iz 
bogatejših regij. 
 
Regionalna politika EU ne želi nadomestiti regionalnih politik držav članic. Te so s svojo 
lastno regionalno politiko prve, ki morajo reševati težave v svojih regijah s spodbujanjem 
infrastrukture in s finančnim podpiranjem naložb v odpiranje novih delovnih mest. Naloga 
regionalne politike EU pa je usklajevati regionalne politike držav članic in sicer z 
oblikovanjem smernic in določenih načel, s katerimi se med državami članicami prepreči 
tekmovanje za sredstva pomoči. Usklajevati mora tudi različne politike in finančne 
instrumente EU in jim dati »regionalno dimenzijo« ter s tem večji učinek za regije, ki pomoč 
najbolj potrebujejo. 
 
Glavni cilj evropske regionalne politike je zmanjšanje obstoječih regionalnih razlik in 
preprečitev nadaljnjih regionalnih neskladij s prenašanjem sredstev EU v problematične 
regije. Za to so uporabljeni taki finančni instrumenti, kot so na primer strukturni skladi. 
Evropska regionalna politika je pridobila na pomenu, odkar jo je Pogodba o Evropski uniji 
definirala kot bistveni element gospodarske in socialne kohezije, ki je potrebna za 
vzpostavljanje gospodarske in denarne unije, saj ta predvideva konvergenco gospodarstev 
držav članic. Regionalna politika EU dejansko mora spodbujati evropsko solidarnost z 
oblikovanjem in usmerjanjem ukrepov držav članic v okviru uravnotežene evropske 
integracije, ki ni koristna samo za revne regije, temveč tudi za preostali del EU12. 
 
Zgoraj našteto vsaj deloma velja tudi za regionalni razvoj v Sloveniji. Slovenske regije 
morajo razviti svoje lastne inovativne potenciale, preseči sedanjo razbitost in nepovezanost 
lokalnih skupnosti ter se podati v konkurenčno bitko z regijami v soseščini. Nova regionalna 
politika v evropskih razmerah ne more biti več namenjena zgolj odpravljanju notranjih 

                                                 
12 Nicolas Moussis: Evropska unija, 1999, str. 155. 
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razvojnih razlik ampak tudi in predvsem spodbujanju razvojnih polov in mednarodne 
konkurenčnosti vseh delov države. Njeni instrumenti bodo morali delovati v okviru 
konkurenčnih pravil notranjega evropskega trga in instrumentov, ki jih je za doseganje cilja 
socialne in ekonomske kohezije razvila Evropska zveza. 
 
Slovenske regije morajo, ob pomoči države, v novem evropskem kontekstu razviti svoje 
specifične konkurenčne prednosti, vendar pa se morajo tudi med seboj dobro infrastrukturno, 
informacijsko, kulturno in drugače povezati v enoten slovenski razvojni pol. Pred privlačno 
silo razvojnih polov v soseščini se ni mogoče ubraniti z zapiranjem v lastni gospodarski in 
kulturni prostor. Sedanje pasivno sprejemanje tuje razvojne pomoči v čezmejnem sodelovanju 
mora nadgraditi lastna razvojna pobuda v čezmejnem povezovanju s sosednjimi regijami, 
vendar z jasnimi cilji in zaradi uresničevanja lastne nacionalne strategije. 
 
 
3.1. Pristop k strukturni politiki 
 
Ekonomske in socialne disparitete v okviru Evropske unije so zaskrbljujoče, saj je največji 
delež strukturnih problemov zajet ravno v regionalnih razlikah in neuravnoteženem  razvoju 
med državami članicami. Glavna kazalca teh razlik sta prihodek posamezne regije (merjen z 
BDP na prebivalca) in stopnja brezposelnosti po regijah v primerjavi s celotno Evropsko 
unijo. Razlike nastopajo tako med regijami posamezne članice, kot v predstavitvi celotne 
države članice v okviru Evropske unije. Z vključevanjem novih manj razvitih članic pa so se 
te razlike le še povečale in tudi v prihodnosti bodo ob načrtovanju nove razširitve Evropske 
unije te razlike glavni problem kohezije stare celine. Za Evropsko unijo so sedaj na tem 
področju najbolj problematične Grčija, Portugalska, velik del Španije, južni del Italije in 
Sardinija, Irska, Korzika in francoski del prekomorskih departmajev in novi del Nemčije. Za 
vse države, ki pa čakajo na članstvo po letu 2003, pa se že sedaj ve, da bodo spadale v 
skupino problematičnih območij. 
 
Osnovni cilj regionalne politike Evropske unije je zmanjševanje razlik v stopnji razvitosti in v 
življenjskem standardu med državami in regijami. Regionalna politika Evropske zveze se 
uresničuje preko politike strukturnih skladov, kohezijske politike in politike državnih pomoči.  
 
Že takoj ob ustanavljanju in začetku Evropske unije so se pokazale potrebe po ekonomskem, 
finančnem in razvojnem uravnovešenju razvitih in nerazvitih regij članic. S pridružitvijo 
Danske, Irske in Velike Britanije13 so nastale potrebe za ustanovitev in uvedbo skupne 
regionalne politike kot sistema Strukturnih skladov na ravni EU.  
 
Skozi desetletja je regionalna politika doživljala spremembe in izboljšave v svojih konceptih, 
največji razkorak pa lahko ločimo med odbdobjem pred devetdesetimi leti in obdobjem po 
njih. Z dokumenti kot sta Rimska pogodba14 in Maastrichtski sporazum15 je določena osnova 
regionalne politike kot ene od pomembnih politik dolgoročnega razvoja, ki ne sme dopustiti 
nadaljnjih neskladij v družbenem in gospodarskem razvoju območij Evropske unije.  
 
V začetku je regionalna politika poudarjala predvsem razvoj industrijskih dejavnosti, v katere 
je usmerjala sredstva finančnih pomoči. Njene osnovne naloge so bile osredotočene na 
zmanjševanje problema razvojno šibkih območij, kjer je z različnimi instrumenti poizkušala 
                                                 
13 Danska, Irska in Združeno kraljestvo so se Evropski uniji pridružile januarja 1973. 
14 Rimska pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti je bila podpisana 25.marca 1957. 
15 Maastrichtski sporazum je stopil v veljavo 1. novembra 1993. 
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zaščititi manj razvita območja s subvencijami. Le-te so zmanjševale proizvodne stroške in 
omogočale boj v mednarodni konkurenci. V začetku devetdesetih let pa se začne oblikovati 
nov koncept regionalne politike, ki daje poudarek celovitejšemu razvoju. Spremenijo se cilji 
in instrumenti, ki povežejo različne vrste politik, kot je kmetijska, industrijska, zaposlitvena 
politika in druge. Poudarjati se začnejo podjetniške iniciative, inovacije, medregionalne in 
mednarodne povezave. Nastane potreba po novih specifičnih znanjih in razvoju ustrezne 
moderne infrastrukture (telekomunikacije), ki predstavlja osnovo za izgradnjo podjetniških in 
informacijskih mrež. Le te omogočajo ustanavljanje novih proizvodenj v razvojno šibkih 
območjih. Glavna naloga regionalne politike tako postane koordinacija med regionalno, 
lokalno in centralno vlado in izvajanjem politik na vseh nivojih.  
 
Regionalna politika Evropske unije se izvaja preko politike Strukturnih skladov, 
Kohezijskega sklada in Pobud skupnosti za področja gospodarstva in politiko konkurenčnosti, 
ki izvaja kontrolo nad državnimi pomočmi držav članic. 
 
 
3.2. Strukturni skladi 

3.2.1. Vloga strukturnih skladov 
 
Strukturni skladi predstavljajo osnovni instrument izvajanja regionalne politike skozi 
financiranje investicij v posameznih regijah. Sklade sestavljajo: 
1. Evropski regionalni razvojni sklad (European Regional Development Fund - ERDF), 
2. Evropski socialni sklad (European Social Fund - ESF), 
3. Evropski sklad za usmerjanje kmetijstva in garancije (European Agricultural Guidance 

and Guarantee Fund - EAGGF), 
4. Finančni instrument za ribištvo (Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG). 
 
Strukturni skladi so bili ustanovljeni z namenom pospeševanja razvoja in zmanjševanja razlik 
med regijami in državami v Evropski uniji. Države članice in Evropska unija družno 
podpirajo razvoj šibkejših regij. Osnovni namen strukturnih skladov je podpirati konkurenčno 
okolje nenehnega razvijanja in uravnoteženega razvoja, ustvarjanje novih delovnih mest na 
celotnem območju EU in spodbujanje izobraževanja za pridobitev kvalificirane delovne sile 
ter spodbujanje ekonomske in tehnične inovativnosti s pomočjo odpravljanja neenakosti med 
regijami. Financiranje projektov poteka s sodelovanjem lokalnih oblasti in države članice, 
tako da je delovanje strukturne politike določeno kot dopolnjevanje nacionalnega izvajanja 
regionalne politike članic.  
 
Finančna pomoč se posreduje v naslednjih oblikah: 

• sofinanciranje operativnih programov; 
• sofinanciranje državnih pomoči, vključno s povračili; 
• oblike posebnih podpor s soglasjem Evropske komisije in države članice; 
• sofinanciranje projektov, vključno s povračili; 
• podpore za tehnično pomoč in študije za pripravo izvedbe projektov. 

 
Pomoč je tako namenjena trem glavnim vidikom razvoja regij in območij: infrastrukturi, 
razvoju človeških virov in podpori produktivnosti sektorjev. Posebno pozornost se 
posveča malim in srednjim podjetjem, ki predstavljajo osnovni potencial za ustvarjanje novih 
delovnih mest. Poudarja se tudi enakopravnost pri zaposlovanju, velik poudarek dobivata še 
vpliv na okolje in njegova zaščita. 
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Načelo dodatnosti določa, da so sredstva strukturnih skladov le dodatna sredstva in ne 
nadomestilo lastnih sredstev države članice oziroma regije. Zgornja meja višine pomoči je 
75% celotnih stroškov investicije za področja pod Ciljem 1 in 50% celotnih stroškov projekta 
za ostale regije. 
 
Sredstva iz strukturnih skladov se tako običajno ne uporabljajo za samostojne projekte, pač pa 
se odobrijo na osnovi regionalnih razvojnih programov ali posameznih programskih 
dokumentov. Programe, ki so sofinancirani preko strukturnih skladov, vedno predlaga država 
članica, lahko so pa spodbujeni bodisi s strani držav članic, bodisi s strani Evropske komisije. 
 
Za razumevanje delovanja sistema strukturnih skladov je potrebno poznavanje razdelitve 
ciljev, ki jih zasledujejo posamezni skladi, in kakšne so njihove naloge. Celoten sistem deluje 
na principu programskega izvajanja politike, tako so dolgoročni razvojni dokumenti osnova 
za izdana sredstva posameznih skladov. Da bi bil sistem čimbolj pregleden, najprej 
predstavljam posamezne sklade, nato pa razdelitev ciljev.  
 
Osnovni principi (načela) delovanja strukturnih skladov so naslednji: 
• Koncentracija (omejeno število ciljev), 
• Programiranje (večletni razvojni plani ali enotni programski dokumenti), 
• Partnerstvo (državne, regionalne in lokalne oblasti, socialni partnerji), 
• Dopolnjevanje (sofinanciranje nacionalnih, regionalnih in lokalnih projektov). 
 
V okviru strukturne politike se je s ciljem doseganja večje učinkovitosti, kontrole, 
proračunske discipline in poenostavitve celotnega sistema pomoči skrčilo število ciljev in 
pobud. Število ciljev strukturne politike se je skrčilo od sedem na tri in sicer na dva 
regionalna in enega horizontalnega, kar je predstavljeno v nadaljevanju. 
 

3.2.2. Vrste strukturnih skladov 

3.2.2.1. Evropski regionalni razvojni sklad (ERDF) 
 
Evropski regionalni razvojni sklad (ERDF) je kapitalski sklad, ki pomaga tudi pri razvoju 
gospodarsko zaostalih regij in regij v zatonu. Osredotoča se na manj razvite regije, ki imajo 
nižji  BDP na prebivalca kot  je povprečje EU (povprečje zadnjih treh let). Ustanovljen je bil 
leta 1975 in je zadolžen za spodbujanje ekonomske in socialne kohezije, kjer je njegov 
osnovni cilj zmanjševanje razlik v stopnji razvitosti med regijami na ravni Skupnosti.  
 
Sredstva sklada so namenjena za: 

• vzpostavljanje in modernizacijo infrastrukture za gospodarski razvoj (transevropska 
omrežja, transport, telekomunikacije, eneregetika) in varstvo okolja, 

• pospeševanje razvoja malih in srednje velikih podjetij (razvoj, raziskave, poklicno 
izobraževanje, razvoj obrti, podjetniških inkubatorjev), 

• spodbujanje produktivnih investicij v proizvodnjo, gradnjo tovarn, inovacij, tehnološki 
razvoj, v nove dejavnosti in v obnavljanje starih industrijskih lokacij s ciljem 
dolgoročnega ustvarjanja delovnih mest, 

• nadaljevanje pospeševanja  lokalnega razvoja - tudi v manjših regijah ustvarjati pogoje 
za produktivna delovna mesta in razvoj novih dejavnosti, 

• investicije v izobraževanje in zdravstvene ustanove, 
• tehnične pomoči v obmejnem območju. 
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Njegova bistvena vloga je pri podpori Cilja 1 in 2, prav tako pa naj bi zagotavljal podporo pri 
pilotnih projektih in študijah, ki se nanašajo na razvoj celotne Unije, posebej v regijah, katerih 
članice so vključene pod te cilje.  
 

3.2.2.2. Evropski socialni sklad (ESF) 
 
Evropski socialni sklad (ESF) je sklad, ki ni kapitalski in je namenjen predvsem za  ponovno 
vključevanje brezposelnih v zaposlitev preko prekvalifikacije in izobraževanja. Ustanovljen je 
bil leta 1958 in je namenjen izboljšanju in povečanju zaposlovanja v Skupnosti. Njegova 
politika je osredotočena na pet področij: 

a) aktivna zaposlovalna politika za boj proti brezposelnosti (pomoč gospodarstvu pri 
razvoju poklicnega izobraževanja); 

b) razvoj socialne sfere (pomaga preseči socialno izključenost predvsem dolgoročno 
nezaposlenim in  mladim brez izobrazbe); 

c) življenjsko izobraževanje in izpopolnjevalni sistemi (pomaga pri razvoju sistema šol); 
d) premostitev ekonomskih in socialnih sprememb (povečuje možnosti za raziskovalno 

in znanstveno dejavnost); 
e) podpora enakih možnosti zaposlovanja (po spolu, invalidom, rasi, veri). 

 
Za podporo Sklada so določene naslednje kategorije prebivalstva: 

• dolgoročno brezposelni, 
• mladi, ki prvič vstopajo na trg delovne sile (pomaga pri integraciji mladih 

nezaposlenih in posreduje uporabna znanja mladoletnim pod 16 let, ki se niso vključili 
v šolanje ali pa so se težje učili, da si bodo lažje pridobili delo), 

• ljudje, ki potrebujejo dodatna usposabljanja ali pomoč pri samozaposlovanju (pomaga 
jim, da se jim omogočijo nove možnosti zaposlitve - razvoj sposobnosti in poklicnih 
kvalifikacij in spodbuda ustvarjanja novih delovnih mest). 

 

3.2.2.3. Evropski sklad za usmerjanje kmetijstva in garancije (EAGGF) 
 
Evropski sklad za usmerjanje kmetijstva in garancije (EAGGF) je bil ustanovljen leta 1964 in 
je usmerjen v širše kmetijske razvojne aktivnosti, ki se kažejo predvsem v naslednjih nalogah:  

a) okrepitev in reorganizacija kmetijstva, vključno z organizacijo in predelavo 
kmetijskih, ribiških in gozdarskih proizvodov; 

b) zagotavljanje preoblikovanja kmetijske proizvodnje in razvoja gozdarstva, ter podpora 
razvoja dopolnilnih dejavnosti za kmetovalce; 

c) zagotavljanje primernega življenjskega standarda kmetovalcev; 
d) pomoč pri razvoju družbene izdelave na ruralnih področjih z namenom zaščite okolja 

in podeželja. 
 
Ima dva vidika delovanja: (i) subvencioniranje t.j. garancije za pokrivanje cen produktov ali 
vzreje živine ter (ii) izboljšanje ekonomije in ekonomska diverzifikacija v kmetijstvu 
(modernizacije).  
 
Njegova politika je osredotočena na naslednja področja: 

• podpira dohodke v kmetijstvu (za ovce, meso mleko), 
• pomaga pri preživetju kmetijstva v zapostavljenih ali hribovskih območjih, 
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• podpira razvoj podeželske infrastrukture, 
• subvencionira ukrepe v podeželski prostor, 
• podpira investicije pri razvoju kmetijstva, 
• podpira revitalizacijo vasi, 
• pomaga  pri preprečevanje naravnih nesreč, 
• podpira obnavljanje gozdov in zaščito okolja, 
• ščiti kmetijska območja. 

 

3.2.2.4. Finančni instrument za ribištvo (FIFG) 
 
Finančni instrument za ribištvo (FIFG), je deloval v okviru Kmetijskega sklada, z letom 1993 
pa je postal samostojni instrument, ki igra pomembno vlogo pri subvencioniranju ribiškega 
sektorja. Je najmanjši med skladi in deluje na točno določenih področjih: 

• pomaga pri adaptaciji in modernizaciji ribiškega sektorja in ribiške flote, 
• pomaga pri razvoju marikulture, tako pri morskem, kot pri sladkovodnem ribištvu, 
• nudi zaščito posebnim morskim predelom, 
• pomaga pri nabavi opreme za ribiče in za pristanišča, 
• pomaga pri podpori marketinških dejavnosti, 
• uvaja nove tehnike ribištva. 

 

3.2.3. Cilji strukturnih skladov 
 
Delovanje strukturnih skladov naj bi v okviru Evropske unije podpiralo cilje, ki so določeni 
po Rimski pogodbi (130a in 130c člen): 

1. pospeševanje razvoja in strukturno prilagajanje manj razvitih regij; 
2. preoblikovanje regij, mejnih regij ali delov regij, ki so prizadete zaradi padca 

industrijskega razvoja oziroma upada industrije; 
3. boj z dolgotrajno brezposelnostjo,  omogočanje vključitve mladih na trg delovne 

sile; 
4. olajšati prilagoditve delavcev industrijskim in produkcijskim spremembam; 
5. pospeševanje kmetijstva v okviru reform skupne kmetijske politike Evropske unije 

in pospeševanje razvoja kmetijstva in kmetijskih območij. 
 
Razdelitev strukturnih skladov omogoča večjo transparentnost in kontrolo njihovega 
delovanja, zato je za posamezen sklad posebej določeno kakšne so njegove naloge. 
 
Po regulativah iz leta 1999 so določeni trije strateški cilji evropske regionalne in strukturne 
politike: 
CILJ 1: spodbujanje razvoja in strukturnega prilagajanja v regijah, ki zaostajajo v razvoju; 
CILJ 2: prestrukturiranje regij v industrijskem zatonu, ki se srečujejo z visoko brezposelnostjo 
CILJ 3: boj z dolgotrajno brezposelnostjo in razvoj človeških virov. 
 
Glede na razvrstitev območij Evropske unije po klasifikaciji Eurostata16 se le ta razdelijo po 
posameznih ciljih. Vsak cilj ima svoje kriterije, ki jim mora neko območje zadostiti, da je 
vključeno v določen cilj. Sama razvrstitev daje pogled celotnega področja Evropske unije, 

                                                 
16 Evropski urad za statistiko. 
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kateri deli spadajo pod posamezni cilj in kakšne vrste problemov rešujejo s katerim 
strukturnim skladom, kar prikazuje tabela 2. 
 

Tabela 2: Razdelitev strukturnih skladov po posameznih ciljih za obdobje 2000-2006 

CILJ 1 ERDF ESF EAGGF FIFG 
CILJ 2 ERDF ESF   
CILJ 3  ESF   

Vir: Interna gradiva Agencije RS za regionalni razvoj. 
 
Cilj 1 
Pod ta cilj se uvrstijo regije na ravni NUTS17 2, ki zaostajajo v razvoju in se srečujejo z 
resnimi problemi glede razvitosti, zaposlovanja, pomanjkljive infrastrukture ipd. V okviru 
Cilja 1 so vključena področja, ki imajo BDP na prebivalca manjši od 75% povprečja 
Evropske unije. V teh regijah je prednostna naloga nadoknaditi zamujeno: neposredne 
investicije v proizvodnjo za ustvarjanje trajnih delovnih mest, potrebna infrastruktura za 
gospodarski razvoj, vključno z infrastrukturo čezevropskih omrežij, različne storitve za mala 
in srednje velika podjetja za najboljše izkoriščanje lokalnega in regionalnega potenciala, 
investicije v infrastrukturo za izobraževanje in zdravstvo, pomoči za poklicno usposabljanje 
in zaposlovanje ter različni ukrepi za podeželski razvoj. Skoraj 20% celotne populacije EU 
spada pod Cilj 1. Ukrepi na območju Cilja 1 so lahko sofinancirani s strani vseh štirih 
strukturnih skladov (ERDF, ESF, EAGGF in FIFG). 
 
Cilj 2 
Pod ta cilj se uvrstijo regije na ozemeljski ravni NUTS III z ekonomskimi in socialnimi 
problemi, kamor sodijo industrijska področja s problemi prestrukturiranja, visoko 
brezposelnostjo in negativno stopnjo rasti prebivalstva oziroma depopulacijo. V teh regijah so 
ukrepi osredotočeni na zaposlovanje in na razvoj malih podjetij pod ugodnimi pogoji, kot so 
investicije v nove proizvodne dejavnosti, infrastruktura, še posebej za obnavljanje 
industrijskih lokacij in za zaščito okolja, različne storitve za mala in srednje velika podjetja, 
raziskave in razvoj, poklicno usposabljanje in pomoč pri zaposlovanju. V območja Cilja 2 
spada približno 18% celotne populacije EU. Ukrepi na območju Cilja 2 so lahko sofinancirani 
s strani dveh strukturnih skladov (ERDF in ESF). 
 
Cilj 3 
Cilj 3 je namenjen razvoju človeških virov. Je horizontalen in velja za regije, ki niso 
vključene v Cilj 1 ali 2. Državam članicam naj bi pomagal v prilagajanju in modernizaciji 
sistema vzgoje, izobraževanja in zaposlovanja kot podporo razvoja človeškega kapitala. 
Ukrepi na območju Cilja 3 so lahko sofinancirani le s strani enega strukturnega sklada 
(ESF). 
 
 
3.3. Kohezijski sklad 
 
Kohezijski sklad je bil ustanovljen z Maastrichtskim sporazumom z namenom, da prispeva 
finančno pomoč projektom, ki naj bi pomagali dosegati cilje na področju okolja in 

                                                 
17 Ravni NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques) so terminološko podobne teritorialnim 
enotam SKTE v Sloveniji. Poleg velikostnega razreda je najpomembnejša razlika v tem, da se posamezne NUTS 
ravni v EU določajo tudi na politični osnovi (pogajanja s posamezno državo članico ali kandidatko), saj 
predstavljajo osnovo za sofinanciranje programov iz posameznih strukturnih skladov. 
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transevropske transportne povezave v Evropski uniji. Kriterij za dodelitev sredstev je bruto 
nacionalni proizvod (BNP) merjen v pariteti kupne moči (PPP). Če je le ta manjši od 90% 
povprečja Evropske unije, je članica upravičena do črpanja sredstev iz Kohezijskega sklada. 
Če bi katera od članic presegla določeni kriterij, bi izgubila pomoč Kohezijskega sklada. Do 
leta 1999 so v ta kriterij uvrščene le štiri članice: Grčija, Španija, Irska in Portugalska, za 
katere je izdelan konvergenčni program, ki naj bi preprečil njihov prekomerni državni deficit. 
Sklad sofinancira projekte do 80% celotne vrednosti projekta. 
 
Finančna pomoč sklada je usmerjena v: 

a.  okoljevarstvene projekte in projekte, ki dopolnjujejo razvoj politike okolja; 
b.  projekte za transportno infrastrukturo skupnih interesov, ki jih financirajo članice; 
c.  preliminarne študije, ki se nanašajo na projekte in njihovo realizacijo; 
d.  pripravljalne projekte, ki analizirajo stroške in prihodke ter tehnično podporo projektov: 

• horizontalni ukrepi, kot so primerjalne analize vpliva pomoči Evropske unije, 
• ukrepi in študije, ki se nanašajo na monitoring in vrednotenje projektov in 

povečanje koordinacije in obstojnosti projektov, 
• ukrepi in študije, ki omogočajo potrebno prilagoditev pri realizaciji projekta. 

 
Odločitve o alokaciji sredstev se sprejemajo glede na natančne in objektivne kriterije, ki se 
nanašajo na prebivalstvo in bruto nacionalni proizvod na prebivalca (BNP/pc) ter določeno 
območje, upoštevati pa je potrebno tudi ostale socialne in ekonomske indikatorje. 
 
 
3.4. Pobude Skupnosti 
 
Za razliko od Okvirov podpore Skupnosti, ki se naslanjajo na državne razvojne načrte, so 
Pobude Skupnosti čeznacionalni programi, katerih cilji so enaki za vse regije, ki izpolnjujejo 
ustrezne pogoje, saj je njihov namen reševati težave, ki so pomembnega pomena za EU. 
Vendar pa so z uporabo načela partnerstva in načela subsidiarnosti državni, regionalni ali 
lokalni organi globoko vključeni v oblikovanje in izvajanje Pobud skupnosti, še posebej prek 
operativnih programov, ki jih predložijo Evropski komisiji. 
 
Pobude Skupnosti predstavljajo naslednji posebni programi: 
1. Meddržavno, čezmejno in medregionalno sodelovanje (INTERREG), 
2. Ekonomska in socialna preobrazba mest in mestnih območij, ki so v krizi s ciljem 

pospeševanja trajnostnega urbanega razvoja (URBAN), 
3. Razvoj podeželja na osnovi inciativ lokalnih skupnosti (LEADER), 
4. Meddržavno sodelovanju v boju proti vsem vrstam diskriminacije in neenakosti na trgih 

dela (EQUAL).  
 
 
3.5. Sistem priprav bodočih članic EU 
 
Sredstva iz Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada so v obliki nepovratnih sredstev 
pomoči, ki jih članica skupaj z lastnimi sredstvi in z vključitvijo privatne iniciative plasira v 
projekte za razvoj različnih področij. V Evropski uniji, ki predstavlja več kot le okolje proste 
trgovine, se spodbuja zmanjšanje disparitet v dohodkih, zaposlenosti, infrastrukturi in razvoju 
med članicami in med njenimi regijami. Če torej Evropska unija želi nastopati kot enoten 
tekmec na svetovnem konkurenčnem trgu, mora poskrbeti za čim večji izkoristek 
ekonomskega in človeškega potenciala in zagotoviti splošno raven rasti na celotnem svojem 
območju. Zaveda se namreč, da je celota trdna le toliko, kot njen najšibkejši člen, zato je za 
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prihodnje članice, ki bodo šibki členi gospodarstva Evropske unije, pripravljen poseben 
program finančne pomoči. 
 
V trenutnem obdobju se za vključitev v Evropsko unijo pripravlja in poteguje 11 držav: Ciper, 
Češka, Estonija, Madžarska, Poljska, Slovenija, Bolgarija, Latvija, Litva, Romunija in 
Slovaška. Med temi je prvih šest naštetih že v ožjem krogu pogajanj in imajo z Evropsko 
unijo že sklenjen Pridružitveni sporazum. Za Republiko Slovenijo je le ta v celoti sklenjen in 
ratificiran s strani vseh članic s 1. februarjem 1999. Tako kot za vse članice, tudi za Slovenijo 
velja prehodno obdobje prilagajanja.  
 
V sistemu Strukturnih skladov se s tem namenom začenja poseben program izvajanja za 
bodoče članice. Integracija prihodnjih članic poteka v naslednjih treh korakih: 
 

1. do leta 2000 se je izvajal program PHARE, ki je bil namenjen enajstim državam za 
hitrejše vključevanje v evropske integracijske procese. Ustanovljen je bil leta 1989 kot 
instrument za pomoč v tranziciji na Poljskem in na Madžarskem, kasneje pa se je 
uveljavil tudi v ostalih državah. Republika Slovenija od leta 1992 prejema denarno 
pomoč preko tega programa predvsem za programe čezmejnega sodelovanja in 
izvajanje tehnične pomoči. 

 
2. od leta 2000 do vključitve, to je polnopravnega članstva, pa se izvajajo trije finančni 

instrumenti: 
 

a. prenovljeni sistem PHARE (The Poland and Hungary Action for 
Restructuring of the Economy18) ostaja najpomembnejši instrument. Največja 
reforma v okviru PHARE programa je bila sprejeta v letu 1997 in se sedaj 
postopno uvaja. V tem času je bil Phare predpristopni program, ki je  pomagal 
državam kandidatkam da sprejmejo in uskladijo Acquis, se pripravijo na 
konkurenčni boj na trgu Evropske unije in postopno dosežejo ekonomsko in 
socialno kohezijo. Z letom 1999 pa te naloge niso več prioriteta PHARE 
programa, saj se izvajajo programi vzpostavljanja organizacije in zasnov 
sistemov planiranja, ki bodo bodočim kandidatkam omogočili, da se bodo 
uspešno pripravile in koristile predpristopne finančne instrumente. 
Pridružitveni sporazum (The Accession Partnership) je osnova predpristopne 
strategije; PHARE, ISPA in SAPARD le finančno pripomorejo k podpori in 
usmeritvi aktivnosti, ki se navezujejo na pridruževanje. Financiranje iz vseh 
treh finančnih instrumentov se med seboj ne more kombinirati in je za vsakega 
posebej določena politika in smernice izvajanja v sodelovanju z odgovornim 
DG-jem (Directorate General)19. PHARE ima enako vlogo kot Cilj 1 v sistemu 
strukturnih skladov, tako da bo bodoče članice seznanil z načinom izvajanja 
strukturne politike. Pomoč PHARE je zasnovana na specifičnih programskih 
osnovah, ki se oblikujejo s sodelovanjem Evropske komisije in držav 
prejemnic. Program Phare bo še naprej podpiral procese gospodarskih reform, 

                                                 
18 PHARE program je nastal leta 1996. Prvotno je bil namenjen zgolj pomoči pri prestrukturiranju poljskega in 
madžarskega gospodarstva na sodobni tržni sistem. Z leti se je vsebinsko močno spremenil ter razširil na vse 
države kandidatke. Kratica se je sčasoma spremenila v samostojni naziv za najpomembnejši predstrukturni 
instrument EU. 
19 Directorate General DG so oddelki v Evropski uniji, ki delujejo v pomoč Evropske Komisije in so razdeljeni 
po vsebinah, ki jih zastopajo. Vsak DG ima svoje naloge in jih izvaja za vse članice EU.  Lahko bi ga primerjali 
z našimi ministrstvi. 
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zato se bodo med leti 2000-2006 sredstva v okviru PHARE programa 
namenjala predvsem svetovanju, tehnični podpori, kot pomoč reformam, 
regionalnim projektom in projektom povezovanja na mednarodni ravni.   

 
b. SAPARD (The new Special Action Programme for Preaccession Aid for 

Agriculture and Rural Development) bo deloval kot osnova za kasnejšo 
vključitev v Evropski kmetijski sklad (EAGGF). Njegova glavna naloga je 
pospeševanje razvoja kmetijstva, spodbujanje razvoja kmetijskih organizacij in 
prehrambene industrije. Celoten instrument je namenjen pripravi prihodnjih 
članic na številna pravila in postopke, ki potekajo v okviru Evropskega 
kmetijskega sklada. 

 
c. ISPA (The new Pre-Accession Structural Instrument), ki bo imel podobno 

nalogo, kot jo ima v sistemu strukturnih skladov Kohezijski sklad. Posebnost 
tega sklada je, da ne deluje po principu programskih dokumentov ampak 
financira neposredno projekte. To so projekti transportne infrastrukture in 
projekti za varstvo okolja. Trenutno Kohezijski sklad nudi pomoč najrevnejšim 
državam v Evropski uniji. ISPA pa bo financirala predvsem države, ki imajo 
visoke izdatke in potrebe za pripravo in doseganje transportnih in 
okoljevarstvenih standardov Evropske unije. 

 
3. Po vključitvi je načrtovana implementacija sistema Strukturnih skladov, kot ga že 

poznajo in izvajajo dosedanje članice. Iz spodnje tabele je razvidna razdelitev 
strukturnih sredstev po posameznih skladih za obstoječe programsko obdobje. 

 
Finančna sredstva prejšnjega programskega obdobja Strukturnih skladov (1994-1999) so 
znašala 163 milijard EUR, kar je predstavljalo kar 1/3 vseh sredstev proračuna Skupnosti, pa 
le-te še zdaleč niso zadoščale za vse potrebe in uresničitev vseh ciljev, ki so bili zastavljeni. 
Prav v tem pogledu je širitev Evropske unije velik zalogaj, saj 11 prihodnjih članic držav 
centralne in vzhodne Evrope zagotavlja le 30% BDP na prebivalca povprečja sedanjih članic. 
Tako bi se Evropski uniji z 26 članicami BDP na prebivalca znižal za 15% glede na sedanje 
povprečje. Te drastične spremembe finančnih tokov zato zahtevajo korenite spremembe v 
sistemu Strukturnih skladov. Skupnost se je tega problema lotila vestno in s previdnostjo, zato 
načrtuje spremembe predvsem v večji koncentraciji sredstev, večji učinkovitosti finančnih 
pomoči in poenostavljanju postopkov za pridobitev finančne pomoči iz sistema Strukturnih 
skladov (Aljančič, 1999). 
 
 
3.6. Programiranje za strukturne sklade20 
 
Načelo programiranja je eno izmed pomembnejših elementov reform strukturnih skladov v 
letih 1993 in 1998. Programiranje vsebuje pripravo večletnih razvojnih programov, ki 
nastanejo na podlagi sprejemanja odločitev sodelujočih partnerjev v več stopnjah priprave, 
dokler ukrepi, ki iz njih izhajajo, niso sprejeti s strani javnega in/ali zasebnega sektorja, ki jih 
tudi izvaja. 
 
V skladu s pogoji splošnih regulativ za strukturne sklade (General Regulations on Structural 
Funds, 1260/1999)  je plansko obdobje za vse Cilje določeno na 7 let. Trenutno plansko 

                                                 
20 Povzeto po: Stuctural Policy Reform. [URL: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/160014.htm], 21.7.2001. 
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obdobje je 2000-2006. Tako pripravljen dolgoročni razvojni program predloži država članica 
v potrditev Evropski komisiji. 
 
Program temelji na nacionalnih in regionalnih prioritetah in v osnovi vsebuje: 

• podroben opis trenutne situacije v regiji (razvojne razlike, zaostanki, razvojni 
potenciali), 

• opis razvojne strategije za doseganje opredeljenih ciljev, 
• naznanitev uporabe in oblik podpore s strani strukturnih skladov. 

 

3.6.1. Osnovni programski dokumenti 
 
Država članica lahko razvojne programe pripravi v eni izmed dveh možnih oblik: 
 
A) Okvirni načrt podpore - ONP (Community Support Framework – CSF): dokument  
potrdi Komisija v dogovoru z državo članico na osnovi predhodno pripravljenega Državnega 
razvojnega programa in vsebuje strategijo razvoja, prioritete izvajanja, podrobne cilje, več 
Operativnih programov, podroben finančni okvir koriščenja strukturnih skladov in drugih 
virov po ukrepih. Okvirni načrt podpore je obsežnejši, podrobnejši od v nadaljevanju 
predstavljenega Enotnega programskega dokumenta in se po priporočilu Komisije pripravlja 
za program, ki v skupni vrednosti presega 1 mrld EUR. Za vodenje in nadzor programa 
skrbita Managing Authority (upravni organ) in Programme Monitoring Committee (nadzorni 
organ), vendar pa Okvirni načrt podpore zahteva po en Managing Authority in Programme 
Monitoring Committee tudi za vsak Operativni program posebej, zaradi česar je izvajanje in 
spremljanje tega programa precej zapleteno.  
 
Skladno z 2. odstavkom 17. člena Splošne regulative obsega Okvimi načrt podpore naslednje 
kategorije, ki so v veliki meri že sestavni deli načrtov, ki jih izdelajo nacionalne oblasti in 
katerih vsebina se konkretizira med partnerskimi pogajanji: 
 

• Strategija in prioritete pomoči iz Strukturnih sk1adov z namenom določanja čimbolj 
kvantificiranih ciljev in predhodno ovrednotenje pričakovanih učinkov; podatki glede 
usk1ajenosti strategije in prioritet z indikativnimi smemicami ter gospodarsko 
politiko, strategijo trga delovne sile in regionalne politike države članice. 

• Pregled Operativnih programov, ki niso bili sprejeti istočasno z ONP, vključno z 
njihovimi specifičnimi cilji in prioritetami. 

• Indikativni finančni načrt: 
- nanašajoč se na posamezno težišče slehernega leta s podatki o najvišjih zneskih 

posameznih skladov ali drugih finančnih instrumentov Skupnosti; prav tako 
morajo biti navedeni zneski držav članic iz javnih in privatnih virov; 

- Sredstva za prehodno financirane regije so v finančnem načrtu navedena 
ločeno; 

- Cilj 3 ONP navaja tudi sredstva, ki so za zadevno državo članico predvidena v 
okviru prednostnega Cilja 2. 

• Znesek letnih javnih strukturnih izdatkov, ki jih država članica med finančnim 
obdobjem ne sme prekoračiti - kriterij za preverjanje dopolnjevanja. 

• Izvedbena določila: 
- imenovanje Managing Authority (organa upravljanja) za upravljanje z ONP; 
- določila za udeležbo partnerjev v Programme Monitoring Committee (odboru 

za spremljanje Okvirnega načrta podpore). 
• Podatki glede potrebne tehnične pomoči za pripravo, spremljanje in vrednotenje 

pomoči. 
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• Informacije o strukturi pretoka sredstev zaradi zagotovitve transparentnosti, zlasti iz 
države članice v podporne regije. 

 
Načrt izdela pristojni nacionalni organ, Komisiji pa ga predloži država članica. Zajemati mora 
celotno finančno obdobje. Ta faza zahteva izjemno koordinacijo, saj se mora ONP uskladiti 
tako horizontalno med posameznimi resorji države (delo, gospodarstvo, kmetijstvo in po 
potrebi še drugimi) kot tudi vertikalno (nacionalne, regionalne in po potrebi še druge ravni) 
ter zanj določiti strukture postopke in postopke implementacije. Preden pa se lahko načrti 
predložijo Komisiji, je skladno z 2. odstavkom 15. člena Uredbe (ES) št. 1260/1999 potreben 
posvet s partnerji in pridobitev njihovih stališč. 
 
Pristojne oblasti držav članic morajo na podlagi odobrenih ONP izdelati predloge za več ali 
en Operativni program (Operational Programme). Pri tem se iz prioritet in finančnih 
sredstev, ki so zajeta v ONP, razvijejo paketi ukrepov, ki se nanašajo na podporno področje in 
ki kasneje pomenijo konkretno pomoč. Z vključevanjem oblasti in preostalih partnerjev za 
posamezna področja pomoči v načrtovana planiranja se lažje upoštevajo specifične razvojne 
zahteve na mestu samem in ustvarjanje pogojev za učinkovito uporabo Strukturnih skladov. 
Predlog za Operativni program mora sk1adno z 2.odstavkom 18. člena Splošne regulative  
vsebovati potrebne podatke. Predlog preveri in oceni Evropska komisija. Pri tem je 
najpomembneje, da je jasna povezava s cilji ONP in da je bil predlog izdelan v skladu z 
usmeritvami Unije. Partnerska pogajanja med državo članico in Komisijo služijo nadaljnjim 
usklajevanjem. Evropska komisija nato v okviru petih mesecev z državo članico sporazumno 
odloča o odobritvi Operativnega programa in s tem o udeležbi Strukturnih skladov. Če 
nacionalna stran predlog OP predloži skupaj z načrtom za ONP in se le-ta na pogajanjih 
razvija naprej, se za določena dokumenta sprejme enotna odločitev. Nato od predložitve 
načrta do omenjenega koraka preteče največ pet mesecev, namesto še nadaljnjih pet mesecev, 
ki jih ima na voljo Komisija sk1adno s Splošno uredbo, če bi se predlog OP predložil po 
odobritvi ONP. 
 
Vsak Operativni program obsega skladno z 2. odstavkom 18. člena Splošne regulative 
naslednje sestavne dele: 
 

• Prioritete OP in opis usklajevanja z Okvirnim načrtom podpore in čimbolj 
kvantificiranimi cilji. 

• Povzet opis ukrepov za uresničevanje prioritet, po potrebi podatki o tem, kako se 
določita pomoči preverjajo glede njihove združljivosti s 87. členom Pogodbe o EU. 

• Podatki o potrebni tehnični pomoči za pripravo, spremljanje in ovrednotenje 
Operativnega programa. 

• Indikativni finančni načrt: 
- iz katerega je za vsako prioriteto in posamezno leto natančno določen 

najvišji znesek, ki ga bodo izvajali Strukturni skladi in drugi instrumenti 
Skupnosti, vključno z upravičenim javnim in privatnim financiranjem 
države članice in 

- v katerem je navedeno financiranje regij, ki bodo prejemale prehodno 
pomoč. 

• Delež udeležbe skladov pri skupnih upravičenih stroških in celotnih javnih ali 
podobnih upravičenih izdatkih (nacionalni, regionalni, lokalni ali izdatki Skupnosti) 
Operativnega programa. 
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• Izvedbena določila: 
- imenovanje Managing Authority (organa upravljanja), ki je odgovoren za 

upravljanje z OP in plačilnega organa; 
- določila za upravljanje Managing Authority, med drugim navedba 

partnerjev, ki so poleg Managing Authority udeleženi pri upravljanju in 
izvajanju OP kot tudi navedba možnih prenosov pooblastil Managing 
Authority na druge organe; 

- opis sistemov spremljanja in ocenjevanja, vk1jučno z nalogami 
Programme Monitoring Committee (odbora za spremljanje OP); 

- postopek za pripravo in nadaljnje posredovanje finančnih sredstev za 
omogočanje transparentnosti denarnih tokov. 

• Opis kontrolnih ukrepov in postopkov, s katerimi se preverja dosledno izvajanje OP. 
• Po potrebi podatki glede splošne dotacije. 
• Opis dogovorov o računalniško podprti izmenjavi podatkov za izpolnjevanje zahtev s 

področja uprave, spremljanja in vrednotenja. 
 
 

Slika 1: Shema Okvirnega načrta podpore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopolnilo k programskemu načrtovanju (Programme Complement) je namenjeno 
nadaljnjemu konkretiziranju OP oz. EPD. Je nacionalni dokument, v katerem država članica 
ali Managing Authority navedeta način uresničevanja projektov, ki jih je odobrila Komisija. 
Dopolnilo se mora predložiti Evropski komisiji v vednost najkasneje tri mesece po sprejetju 
OP oz. EPD. Pri tem morajo sodelovati tudi partnerji.  
 
Dopolnilo k programskemu načrtovanju za OP oz. EPD mora skladno s 3. odstavkom 18. 
člena Splošne regulative  vsebovati naslednje podatke: 
 

• ukrepe, s katerimi se bodo uresničevale prioritete programskih dokumentov Ukrepi so 
del Operativnih programov in so akcijski načrti, ki jih bo članica izvajala, da bo 
dosegla razvojne cilje, hkrati pa osnovno merilo za spremljanje in nadzor izvajanja 
programov. Posamezni ukrep je lahko financiran samo iz enega strukturnega sklada; 
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• predhodno ovrednotenje čimbolj kvantificiranih indikatorjev; 
• indikatorji, ki so bili določeni za spremljanje; 
• kategorije končnih uporabnikov ukrepov; 
• načrt financiranja, 

- ki za vsak ukrep navaja najvišji znesek financiranja Skupnosti iz Struktumih 
skladov in drugih relevantnih instrumentov ES ter zneske države članice iz 
upravičenih javnih ali privatnih virov, 

- stopnja udeležbe Skupnosti, 
• predvidena sredstva za območja, ki bodo prejemala prehodno pomoč; 
• opis postopkov za sofinanciranje ukrepov; 
• načrt promocije, na podlagi katerega bi se naj uresničevala določila za informiranje 

javnosti; 
• opis dogovorov med Komisijo in državo članico glede računalniške izmenjave 

podatkov za zahteve uprave, spremljanja in vrednotenja. 
 
Dopolnilo k programskemu načrtovanju predstavlja najbolj konkretno stopnjo načrtovanja. Z 
ONP se, nanašajoč se na prednostni cilj, izdela okvirni načrt, ki praviloma zajema strateški 
pristop za več regij, prioritetna področja uporabe Strukturnih sk1adov ter pregled nad OP, s 
katerim se uresničuje dogovorjeni pristop. Vsak Operativni program zajema specifične 
prioritete za sleherno regijo, vključno s finančnimi določili in pregledom ukrepov, ki jih je 
treba sprejeti in s katerimi se prioritete uresničujejo. Tako ONP in tudi OP sprejme Evropska 
komisija sporazumno z državo članico. Dopolnilo k programskemu načrtovanju predstavlja 
presečišče programskega izvajanja. Izdela se na nacionalni ravni in predloži Komisiji v 
vednost. Dopolnilo se osredotoča na ukrepe, na podlagi katerih končni uporabniki pomoči 
Strukturnih skladov financirajo konkretne akcije. 
 
 
B) Enotni programski dokument – EPD (Single programming dokument – SPD): obsega 
enoten dokument, ki ga na osnovi Državnega razvojnega programa potrdi Komisija in 
združuje podatke vsebovane v Okvirnem načrtu podpore in Operativnih programov. Enotni 
programski dokument je preprostejši, manj podroben in se po priporočilu Komisije pripravlja 
do skupne vrednosti programa v višini 1 mrld EUR. Za vodenje in nadzor programa ravno 
tako skrbita en sam Managing Authority  in Programme Monitoring Committee. 
 
Potrebni sestavni deli EPD zajemajo skladno s 3. odstavkom 19. člena Splošne regulative  
strateške vidike Okvirnega načrta podpore in posebna določila Operativnega programa: 
 

• Strategija in prioritetna področja pomoči iz Strukturnih sk1adov z opisom čimbolj 
kvantificiranih ciljev in predhodno ovrednotenje pričakovanih učinkov; podatki glede 
povezanosti strategije in prioritet z indikativnimi smemicami ter gospodarsko politiko, 
strategijo zaposlovanja in trga delovne sile in regionalne politike države članice. 

• Povzet opis ukrepov, s katerimi bi se naj prioritete uresničevale, po potrebi podatki o 
tem, kako se  pomoči preverjajo glede njihove združljivosti s 87. členom Pogodbe o 
EU. 

• Podatki glede potrebne tehnične pomoči za pripravo, spremljanje in vrednotenje 
Enotnega programskega dokumenta. 

• Indikativni finančni načrt, 
- iz katerega je razvidno posamezno prioritetno področje slehernega leta in 

najvišji znesek, s katerim se posamezni skladi ali drugi finančni instrumenti 
Skupnosti udeležujejo; prav tako morajo biti navedeni zneski držav članic iz 
javnih in privatnih virov; 

- sredstva za območja, ki bodo prejela prehodno pomoč. 
• Cilj 3 EPD navaja tudi sredstva, ki so za določeno državo članico predvidena v okviru 

prednostnega Cilja 2. 
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• Delež udeležbe skladov pri skupnih upravičenih stroških ali pri celotnih javnih ali 
podobnih upravičenih izdatkih (nacionalni, regionalni, lokalni ali izdatki Skupnosti) 
Enotnega programskega dokumenta. 

• Znesek letnih javnih strukturnih izdatkov, ki jih država članica med finančnim 
obdobjem mora doseči kot kriterij za preverjanje dopolnjevanja. 

• Izvedbena določila, 
- imenovanje Managing Authority (organa upravljanja) za upravljanje z EPD in 

s plačilnim organom; 
- določila glede upravljanja EPD, vključno z nalogami sodelujočih partnerjev in 

prenos pooblastil Managing Authority na druge institucije; 
- opis sistemov spremljanja in vrednotenja, vključno z nalogami Programme 

Monitoring Committee (odbora za sprem1janje EPD); 
- postopek za pripravo in nadaljnje posredovanje finančnih sredstev za 

zagotovitev transparentnosti denarnih tokov; 
- opis kontrolnih ukrepov in postopkov, s katerimi se preverja dosledno 

izvajanje EPD; 
- po potrebi informacije glede splošne dotacije. 

• Informacije o oblikovanju pretoka sredstev, zlasti iz države članice v podporne regije. 
 
Tako kot pri postopku OPS mora pristojni nacionalni organ tudi pri EPD izdelati dopolnilo k 
programskemu načrtovanju in le-tega predložiti Komisiji v vednost, kar izpolni določila 3. 
odstavka l8. člena Splošne regulative . 
 
Slika 2: Shema Enotnega programskega dokumenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2. Predpisani postopki sprejemanja programskih dokumentov 
 
Medtem ko je za Enotni programski dokument predpisan dvostopenjski pogajalski proces 
(najprej država članica predloži Evropski komisiji v potrditev Državni razvojni program, nato 
pa se uskladi Enotni programski dokument), je za Okvirni načrt podpore predpisan 
tristopenjski pogajalski proces (Državni razvojni program ⇒ Okvirni načrt podpore ⇒ 
Operativni programi). Oba dokumenta ne navajata vključenih projektov, ampak samo kriterije 
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3.6.3. Obvezna vsebina programskih dokumentov 

3.6.3.1. Vsebinski sklopi 
 
Evropska komisija je določila osnovne točke, vsebinske sklope, ki morajo biti zajete v 
dokumentu, ki predstavlja način izvajanja regionalne politike članice.  

I. V opisu se predstavi analiza stanja v regiji in hkrati podan pregled nacionalne zasnove 
razvoja v skladu z Državnim razvojnim načrtom. 

II. Definirati je potrebno strategijo za razvoj in določiti glavne prioritete za delovanje. Za 
vsako prioriteto je potrebno določiti kvantificirane cilje, ki morajo biti v skladu z 
državnim načrtom in merljivi za kontrolo, spremljanje in nadzor izvajanja. 

III. Za dodelitev pomoči in izvajanje projekta je potrebno določiti osnovne ocene in učinke, 
torej kaj bo doseženo ter k temu navesti kazalce socialno ekonomskih vplivov, s 
katerimi se bo merili in preverjali zastavljeni cilji. Ti kazalci so splošno definirani in jih 
uporabljajo članice za prikaz stanja gospodarskega položaja. 

IV. V četrtem delu se sestavi finančni načrt celotnih potrebnih sredstev za izvedbo 
programa. Navesti je potrebno osnovne informacije o sestavi in virih financiranja po 
posameznih ukrepih (javna, lokalna, evropska in zasebna sredstva). 

V. Že v razvojnem okviru je potrebno določiti organiziranost, način izvajanja, pristojna 
telesa, partnerstva in njihove funkcije. 

 

3.6.3.2. Poglavja programskih dokumentov 
 
Tudi vsebina programskih dokumentov je s strani Evropske komisije predpisana. Prva tri 
poglavja zajemajo opisni oziroma analitični sklop programskega dokumenta, v nadaljevanju 
pa se podrobneje posvetimo oblikovanju razvojne strategije. Tovrstno strukturo strateških 
programov je priporočljivo uporabiti tudi pri pripravi domačih regionalnih in občinskih 
razvojnih programov. 
 
1.  poglavje: Potenciali, prednosti in slabosti 
 
V prvem poglavju se na osnovi kvantificiranih podatkov opiše ekonomsko socialni položaj 
države kot celote oz. regije, za katero se pripravlja razvojni program. V tem delu se izvede 
podrobno SWOT analizo in tako predstavi prednosti in slabosti območja, nastale probleme in 
vzroke za njihov pojav, pa tudi potenciale za razvoj na gospodarskem, socialnem in 
okoljskem področju. 
 
2.  poglavje: Vključenost v širše okolje 
 
V drugem poglavju se opiše vpetost programa v širše in sorodne razvojne programe. Opisati 
je potrebno konsistentnosti z regijsko, nacionalno oz. evropsko razvojno politiko. Nižja 
programska raven mora izhajati iz višje programske ravni in nakazati, kako bo program 
vplival na širšo sliko območja in na katere programske smernice se nanaša. 
 
3. poglavje: Izkušnje iz preteklih programov 
 
Pri razvojnem načrtovanju je potrebno opisati izkušnje iz preteklega programskega obdobja, 
kakšne rezultate smo dosegli, na kakšne probleme smo pri izvajanju naleteli in kaj smo se v 
primeru neuspešnih programov naučili. V kolikor se prvič lotevamo tovrstnega programiranja, 
opišemo izkušnje drugih razvojnih načrtov in projektov, ki smo jih pred tem izvajali. 
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4.  poglavje: Strategija in cilji 
 
Naslednja tri poglavja predstavljajo strateški del. Skladno z rezultati analize je potrebno 
oblikovati kvantificirane cilje razvojnega programa in na osnovi le-teh strateške usmeritve za 
doseganje željenih rezultatov. 
 
5.  poglavje: Prioritete in ukrepi 
 
Ker vsi cilji hkrati niso izvedljivi, je potrebno postaviti nekaj ključnih programskih prioritet. 
Priporočljivo je opredeliti od dveh do največ šest prioritet. Izvajanje vsake prioritete se izvaja 
preko specifičnih ukrepov. Na vsako prioriteto je priporočljivo opredeliti od tri do osem 
ukrepov. Posamezni ukrep se lahko financira samo iz enega strukturnega sklada. Pri 
Okvirnem programu podpore Skupnosti (CSF) so podrobni opisi ukrepov v Operativnih 
programih, v Enotnem programskem dokumentu (SPD) pa je potrebno določiti le osnove: 

• naslov in opis posameznega ukrepa, 
• trajanje in korake dela, 
• finančne ocene, 
• kvantificirane cilje in uporabljene indikatorje, 
• oseba ali delovno telo odgovorno za izvedbo, 
• določitev končnega porabnika. 

 
6.  poglavje: Indikatorji / kazalci uspešnosti 
 
Izvajanje zastavljenih ciljev mora biti transparentno in predvsem merljivo. Tako morajo biti 
tudi postavljeni tudi vhodni in izhodni indikatorji, s katerimi bomo spremljali in ocenjevali 
uspešnost izvajanja zastavljenih ciljev in rezultatov. 
 
7.  poglavje: Ex-ante evalvacija  
 
Ex-ante evalvacija je predhodna osnovna ocena socialno ekonomskih vplivov, za katero so 
ravno tako odgovorni izdelovalci programa skupaj z ocenjevalci, izvede pa jo izbrana zunanja 
institucija. Namen ex-ante evaluacije je ocena izvedljivosti programa, pregled izvedenih 
analiz, primernost postavljenih ciljev, strategij, finančnih ocen, indikatorjev in transparentnost 
prioritet, ukrepov ter terminskega načrta. 
 
8.  poglavje: Finančna struktura 
 
Finančni načrt je eden izmed najpomembnejših elementov programskega dokumenta. Zneski 
v večletnem finančnem terminskem načrtu se izkazujejo v dveh kategorijah: glede na vrsto 
izdatkov (storitve, dobava materiala in gradbena dela) in glede na vir sredstev. Pri slednjem je 
potrebno prikazati deleže sofinanciranja po posameznih ukrepih, kateri so po potrditvi 
programa zavezujoči za vse partnerje. 
 
9.  poglavje: Spremljanje in ocenjevanje 
 
S ciljem doseganja uspešnosti in učinkovitosti razvojnega programa je potrebno redno 
spremljati in vrednotiti izvajanje programa, tako vsebinsko kakor tudi finančno. Spremljanje 
in vrednotenje je možno le na osnovi primernih kvantificiranih indikatorjev doseganja 
zastavljenih ciljev.  
 



 

 34

 
10. poglavje: Organizacija izvajanja 
 
Pri pripravi strateškega razvojnega programa je potrebno opredeliti tudi organizacijo oz.  
katere institucije ali posamezniki so odgovorni za izvajanje, spremljanje in ocenjevanje 
programa po posameznih prioritetah in ukrepih. 
 
 
4. PRIPRAVA PROGRAMOV IN PROJEKTOV PO METODOLOGIJI 

LOGIČNEGA OKVIRJA 
 
Razumevanje postopkov priprave programov in projektov je izrednega pomena tako za 
naročnika kot tudi za izvajalca. Ker govorimo o programih in projektih širšega, bolje rečeno  
javnega pomena, sta naročnik in izvajalec ponavadi različna subjekta. Med najpogostejše 
naročnike razvojnih programov in projektov štejemo državne, regijske in lokalne organe, 
zadolžene za razvoj (npr. ministrstva, agencije, zavodi, nevladne in neprofitne organizacije, 
regijske in lokalne razvojne agencije, občine, društva, zveze in drugi). Kot sem navedel že v 
uvodu, je namen tega magistrskega dela seznanitev podjetniškega sektorja (izvajalcev) s 
priložnostmi, ki jih ponuja regionalna razvojna dejavnost v Sloveniji, kot tudi s 
priporočljivimi postopki in metodologijo, ki se lahko uporabi pri pripravi oz. koordinaciji 
priprave projektov in programov. 
 
 
4.1. Notranja konsistentnost ter zunanja učinkovitost programov in projektov 
 
Z metodologijo logičnega okvirja (ang. Logical Framework Approach – LFA) pripravljamo 
projekte, ki izhajajo iz strateškega razvojnega programa za koriščenje strukturnih skladov. 
Poglavitna prednost uporabe LFA je podpora aktivnostim programiranja za strukturne sklade. 
Je metodologija za prikaz povezanosti med vsemi planiranimi aktivnostmi ter pojasnitev 
posamezne aktivnosti s pomočjo vsestranske problemske analize. LFA je prav tako podpora 
oblikovanju sistema spremljanja aktivnosti in omogoča izvedbo analize tveganja. 
 
LFA metodologija pomaga dosegati visoko notranjo konsistentnost projektov in programov. 
To pomeni, da je tehnična notranja struktura programa ali projekta sledljiva in zvezna. Kot 
sem že navedel, je prvi del programa analitičen. Na osnovi ugotovljenih dejstev se določijo 
cilji in strategije za njihovo doseganje. Sledi določanje prioritet in specifičnih ukrepov za 
doseganje prioritetnih ciljev. Transparentnost in konsistentnost programa se kaže tudi v tem, 
ali je institucionalni in finančni okvir izvajanja relevanten in ali so izbrani primerni 
kvantificirani indikatorji za spremljanje doseganja zastavljenih ciljev. Šaljivo bi lahko tudi 
rekli, da se notranja konsistentnost programa kaže v tem, ali ima le-ta »rep in glavo«, gledano 
s stališča medsebojne povezanosti posameznih elementov programa. Enako velja za tehnično 
strukturo projekta, katerega elementi so podobni elementom programa, vendar (vsaj) za nivo 
niže. 
 
Intervencije, ki jih načrtujemo s pomočjo LFA metodologije, pa so najučinkovitejše, kadar so 
podprte z izvedbo delavnic, na katerih sodelujejo vse zainteresirane skupine za pripravo 
posameznega projekta oz. programa (t.i. stakeholderji). Sodelovanje pri pripravi projekta je 
pomemben proces, v katerem vsi soudeleženci, kot so lokalni, regionalni in državni uradniki 
ter posamezne ciljne skupine (podjetniški sektor, nevladne in neprofitne organizacije, 
prebivalci, itd.) aktivno sodelujejo že pri zbiranju informacij, oblikovanju in implementaciji 
programa oz. projekta. Pogoj je, da je vsem udeležencem dana možnost, da izrazijo svoja 
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mnenja,  potrebe in želje, hkrati pa se lahko izkoristijo njihova znanja in izkušnje, ki izvirajo 
iz lokalnega okolja. Sodelovanje tako vodi v optimalno vpetost projekta v specifično lokalno 
situacijo in lahko prispeva k boljši mobilizaciji lokalnih resursov. Dodatna prednost 
sodelovanja pri planiranju je tudi ta, da vse sodelujoče strani med seboj komunicirajo, kar 
pripelje do skupne vizije o ciljih projekta in omogoča izdelati kvalitetno problemsko analizo. 
Vsi omenjeni učinki sodelovanja prispevajo k nastajanju široke podpore projektu, kar 
povečuje tako možnosti za njegov uspeh, kot tudi hitrost implementacije projekta. Na ta način 
se povečuje zunanja učinkovitost programa oz. projekta21. 
 
Projekti in programi, pri katerih sodelujejo ciljne skupine, imajo lahko visoko zunanjo 
učinkovitost, vendar pogosto primanjkuje notranje konsistentnosti. Mnogi projekti in 
programi, ki nastanejo v svetovalčevi pisarni ali pisarni državnega uradnika (t.i. kabinetna 
priprava), pa imajo po drugi strani visoko stopnjo notranje konsistentnosti, vendar brez 
zunanje učinkovitosti. Večje možnosti za uspešno implementacijo pa imajo projekti oz. 
programi z visoko stopnjo zunanje učinkovitosti in z pomanjkanjem notranje konsistentnosti, 
medtem ko pri projektih, pri katerih sta ta dva elementa obratna, obstaja velika verjetnost, da 
pri izvajanju naletijo na težave.  
 
Res pa je, da je lažje preverjati doslednost navedenih dejstev pri projektih zgolj z notranjo 
konsistentnostjo, k čemur se nagibajo odločevalci, ki projektom dodeljujejo sredstva. Projekt 
je tako resda hitreje potrjen in lažje pridobi sredstva22, vendar pa pri izvajanju lahko naleti na 
velike težave, kar vodi v nezmožnost njegove izvedbe, ta pa v zavrnitev prvotno 
zagotovljenega sofinanciranja.  
 
Svetovalci lahko tako igrajo pomembno vlogo pri moderiranju v fazi priprave projekta, ki 
mora dosegati tako visoko notranjo konsistentnost (kako je projekt pripravljen) kot zunanjo 
učinkovitost (zakaj je projekt pripravljen - usklajena vsebina projekta). 
 
 
4.2. Primer uporabe metodologije logičnega okvirja pri programiranju za 

strukturne sklade 
 
Poglejmo si, kako lahko LFA pomaga pri oblikovanju razvojnega programa. V nadaljevanju 
navajam korake, pri katerih je poudarjen moderatorski proces, ki ga pri svojem delu uporablja 
Nizozemski ekonomski inštitut23. V praksi se vseh korakov ponavadi ne izvede na eni sami 
delavnici, ker so ali preobsežni ali pa so bili celo izvedeni že v kakšni predhodni stopnji 
programiranja. Koraki, ki jih naprimer izvedemo pri SWOT analizi, so bili lahko izvedeni že 
pri zasnovi oz. konceptu regionalnega razvojnega programa. 
 

                                                 
21 Povzeto po gradivu z delavnice Posebnega pripravljalnega programa v Sloveniji, Regional strategies and 
programming, EU Phare Progamme, Ljubljana, september 2000. 
22 Govorimo predvsem o projektih, ki so sofinancirani s strani EU. 
23 Nizozemski ekonomski inštitut (orig. Netherlends Economic Institute, Rotterdam – NEI) je ena izmed vodilnih 
svetovalnih institucij v EU, ki sodeluje predvsem pri vzpostavljanju institucionalnih struktur v državah 
kandidatkah za članstvo v EU. V okviru Posebnega pripravljalnega programa, podprtega s strani PHARE je NEI 
v Sloveniji v letih 1999-2001 sodeloval pri izobraževanju zaposlenih na Agenciji RS za regionalni razvoj in 
pripravi te agencije za akreditacijo za koordiniranje priprave razvojnih programov za koriščenje sredstev iz 
strukturnih skladov pri Evropski komisiji. Pričujoča metodologija dela je bila predstavljana v delovnih materialih 
na različnih seminarjih. 
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4.2.1. Glavne faze programiranja 
 
V EU praksi lahko celoten proces programiranja razčlenimo v štiri glavne faze oz. vprašanja, 
ki si jih pri tem zastavljamo: 

1. Kje smo? 
2. Kam želimo priti? 
3. Kako naj tja pridemo? 
4. Kako bomo vedeli, da smo tja prispeli? 

 
ad 1)  
Prva faza je izključno analitična. Potem, ko z udeleženci dogovorimo splošno filozofijo 
programa (neke vrste »izjavo o poslanstvu«) in, kar je zelo pomembno, o procedurah, ki bodo 
sledile, je pomembno tudi, da imamo jasno sliko o: 

• tekočih razvojnih programih na obravnavanem območju (npr. občinski 
razvojni programi) in njihovih dosedanjih rezultatih; 

• katere ključne partnerje bomo povabili k pripravi programa (upoštevati 
moramo tako tiste, ki se jih bo sprejeta strategija dotikala neposredno kot tudi 
tiste, na katere bo delovala posredno); 

• trenutno gospodarsko, socialno in kulturno stanje ter pričakovani razvojni 
trendi. 

 
Na podlagi teh informacij lahko pripravimo integrirano analizo z namenom opredelitve 
glavnih problemov programa. To pomeni identificirati močne in šibke točke območja in 
poiskati prihodnje trende, ki bodo vplivali nanj bodisi pozitivno bodisi negativno. Na kratko 
tej analizi pravimo SWOT analiza, ki sklene prvo fazo in pove »kje smo?«. 
 
ad 2)  
Sledi faza, ki se dotika jedra programiranja in ki prav tako zahteva sodelovanje udeležencev: 
razvoj skupne vizije. To je izhodišče za odgovor na vprašanje »kam želimo priti?«. Kako 
udeleženci vidijo sedanjo in prihodnjo situacijo obravnavanega območja? Ali se mnenja 
razlikujejo? Ko je vizija enkrat jasna, jo je potrebno prevesti v strateški cilj oz. namen 
programa. Pomembno je opredeliti zadeve, ki bi lahko posamezne udeležence ovirale pri 
sodelovanju in pri doseganju opredeljenega strateškega cilja. 
 
ad 3) 
Ponavadi je več poti za doseganje cilja, zato je smiselno, da program lahko izbira med 
različnimi strateškimi možnostmi, ki so rezultat SWOT analize. S tem se približujemo 
vprašanju »kako naj tja pridemo?«, saj je potrebno strateško pomembne probleme 
preoblikovati v cilje. Sorodni problemi bodo imeli sorodne rešitve, kar vodi tudi v sorodne 
cilje, zato jih je potrebno v tej fazi smiselno združevati z namenom krčenja najpomembnejših 
ciljev. 
 
Vse vključene strani v pripravo programa se morajo strinjati tudi o tem, kakšni resursi so 
potrebni za doseganje dogovorjenih ciljev, predvsem pa razmerje med inputi (viri) in outputi 
(rezultati). Dogovoriti se je potrebno, kakšen rezultat želimo in koliko vložka je za to 
potrebnega. Nekateri elementi bodo morali priti s strani zunaj progama in na nekatere z njim 
ni mogoče vplivati. Pomembno je torej oceniti tudi tveganje, da nekaterih resursov ne bo 
mogoče pridobiti. 
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ad 4) 
Zadnja faza se nanaša na postavitev orodja, ki bo zagotavljalo informacije, ki so potrebne za 
zmožnost prilagoditev programa med izvajanjem, v kolikor se bo le-ta razvijal drugače od 
pričakovanj. Odgovarjamo si torej na vprašanje »kako bomo vedeli, da smo tja prišli?«. 
Učinkovit sistem nadzora (ang. monitoring) ima premišljene indikatorje na osnovi zanesljivih 
virov, ki so osnova za končno vrednotenje razvojnega programa (ang. evaluation) 24. 
 

4.2.2. Koraki v procesu programiranja 
 
Poglejmo si pregled 22 korakov, ki pokrivajo pravkar opisani proces. Teh 22 korakov je 
precej obsežen, a učinkovit pristop k oblikovanju razvojnega programa. Nekateri deli so lahko 
izvedeni s pomočjo raziskav, drugi s pomočjo ene ali več delavnic. V teoriji lahko izkušen 
moderator izvede vseh 22 korakov v eni sami delavnici, ki traja 2-3 dni. V praksi udeleženci 
ne zmorejo aktivno sodelovati na tako dolgi delavnici, izvedba pa je poleg usposobljenosti 
udeležencev odvisna tudi od zahtevnosti in širine programa. Pogosto se pripravljalci programa 
poslužujejo poenostavitev (bližnjic) priprave programa, ki pa so odvisne od: 

• klientovih zahtev po rezultatih (vključujoč zahtevo specifične oblike programskega 
dokumenta); 

• razpoložljivih vhodnih dokumentov (npr. SWOT analize, predhodnih raziskav in 
podatkov); 

• razpoložljivega časa; 
• udeležencev delavnice. 

 
Moderatorju mora biti jasno, da imajo odločitve, ki jih sprejme skupina na delavnici, določen 
status, ki ga ni preprosto spremeniti. V kolikor do soglasne odločitve še ni prišlo, mora 
moderator dopustiti »čas za ratifikacijo«. Sprejemanje odločitve se prestavi za toliko časa, 
dokler se vsak predstavnik delavnice predhodno ne posvetuje z organizacijo, ki jo predstavlja. 
To je še posebej pomembno, če so vključene politične organizacije. Ta faktor lahko bistveno 
vpliva na sam proces programiranja, saj je praktično nemogoče izvesti vse korake na eni sami 
delavnici. Zato je potrebno upoštevati tudi obdobja za potrditev (ratifikacijo) odločitev med 
posameznimi delavnicami. Ena ali dve delavnici sta lahko naprimer posvečeni samo obdelavi 
SWOT analize in opredelitvi matrike resursov. V tem koraku se morajo sprejeti strateške 
odločitve v zvezi s prioritetami ter alokacijo resursov in lahko zahtevajo razširjen 
posvetovalni proces. Naslednja delavnica pa je lahko že namenjena začetku oblikovanja 
strategije. 
 
Nizozemski ekonomski inštitut predlaga naslednjih 22 korakov za oblikovanje programa: 
 
A) Analitična faza: 

1. Opredelitev strateškega cilja (obravnavanega geografskega območja oz. sektorja), 
2. Identifikacija trendov v okolju (območja oz. sektorja), 
3. Izvedba SWOT analize in opredelitev strateških izhodišč/možnosti, 
4. Opredelitev in združevanje strateških možnosti, 
5. Preverjanje namena programa v povezavi s ključnim strateškim ciljem (vizija), 

                                                 
24 Za spremljanje in poročanje o izvajanju razvojnih programov je odgovorna institucija, ki vodi pripravo 
programa, vrednotenje pa mora po regulativah Evropske unije izvajati zunanja institucija, ki ni sodelovala pri 
pripravi. 
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6. Identifikacija stakeholderjev pri pripravi programa (upoštevanje načela partnerstva in 
subsidiarnosti), 

7. Identifikacija problemov, 
8. Oblikovanje problemskega drevesa, 
9. Preoblikovanje problemskega drevesa v drevo ciljev (notranja skladnost), 
10. Združevanje ciljev (koncentracija), 
11. Izdelava matrike resursov (vključiti pregled načela dodatnosti), 
12. Izbor strategije, 
13. Razmejitev med samim programom in njegovim okoljem (zunanja skladnost). 

 
B) Faza programiranja: 

14. Opredelitev prioritet in širših ciljev (vključiti pregled njihove trajnosti in 
dolgoročnosti), 

15. Opredelitev predpostavk in tveganj po posameznih nivojih programa, 
16. Določitev ukrepov, 
17. Opredelitev predpogojev za izvedbo, 
18. Izvedba analize tveganja, 
19. Opredelitev potrebnih virov in financiranje po ukrepih, 
20. Izdelava finančnih tabel, 
21. Določitev indikatorjev, s katerimi bomo merili izvajanje programa, 
22. Opredelitev sistema nadzora izvajanja programa. 

 
 
Priprave programa po navedenih korakih se lahko lotimo v eni ali več delavnicah. Nekatere 
alternative združevanja korakov po posameznih delavnicah prikazuje tabela 3: 
 

Tabela 3: Alternative združevanja korakov po delavnicah 

A. Posebej SWOT, 
problemska analiza 

in programiranje 

B. Posebej  SWOT 
analiza in 

programiranje 

C. SWOT analiza in 
programiranje skupaj 

D. LFA brez SWOT 
analize 

D1: koraki 1-4 (in 
14) 
D2: koraki 5-14 

D1: koraki 1-4 (in 
11-14) 

D3: koraki 14-22 D2: koraki 14-22 

D1: koraki 1-4, 11-14 
in 14-22 

D1:  koraki 5-22 

Vir: Interna gradiva Agencije RS za regionalni razvoj. 
 
Pri pristopu A izvedemo vseh 22 korakov, vendar ta pristop izvedemo v treh delavnicah (D1, 
D2 in D3), od katerih vsaka traja od pol do enega dneva. Druga delavnica v pristopu A je 
pomembna predvsem takrat, ko je potrebno izvesti obširno problemsko analizo znotraj 
programa oz. takrat, kadar so rezultati prve delavnice slabi in bi bilo potrebno izvesti 
obširnejšo analizo preden se lotimo faze programiranja (npr.: na začetno fazo je bilo 
povabljeno premajhno število partnerjev in strokovnjakov, zato nadaljevanje v fazo 
programiranja brez njihovega prispevka ne bi bilo učinkovito). V kolikor je bila prva faza 
uspešna, lahko programiranje izvedemo po pristopu B. 
 
Pri pristopu B na prvi delavnici izvedemo korake 1-4 in korake 11-14. Prioritete, ki jih 
določimo v 14. koraku, je potrebno pred naslednjo delavnico v preverbo posredovati 
kompetentnim osebam, ki sprejemajo odločitve o izvedbi progama. Na drugi (in zadnji) 
delavnici izvedemo korake od 14 do 22. Posvetovalni korak z odločevalci je v C in D pristopu 
izpuščen. 
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4.2.3. Moderatorstvo delavnic za pripravo programa 
 
Zanimivo je dejstvo, da moderatorju ni potrebno biti strokovnjak na posameznem 
obravnavanem območju, temveč je dovolj, da pozna metodologijo vodenja delavnic in vodi 
udeležence – strokovnjake k enotnemu cilju, ki je vsesplošno usklajen, transparenten in 
sprejet program oz. projekt. Moderator namreč vodi strokovno diskusijo v smeri iskanja 
najboljše in najširše sprejete rešitve. Ni mu potrebno skrbeti za posamezne strokovne detajle, 
zanimati ga mora edino le, ali se udeleženci strinjajo s predlagano rešitvijo. Pri tem moderator 
opozarja na konsistentnost posameznih ravni programa/projekta, na izbrane metode merjenja 
učinkov, predpostavke in tveganja, ki iz predlaganega programa/projekta izhajajo. 
 

4.2.4. Pomen partnerstva 
 
Ključni faktor za uspešnost in učinkovitost projekta je oblikovanje decentraliziranega, 
učinkovitega in čim širšega partnerstva. Takšno partnerstvo maksimizira sinergije, povečuje 
pripravljenost na sodelovanje in kliče k najširšem finančnem in intelektualnem sodelovanju. 
Praktični pristop k oblikovanju partnerstva se razlikuje širom EU.  Programe, pripravljene za 
koriščenje sredstev iz strukturnih skladov oblikuje lokalno, regionalno, multiregionalno in 
nacionalno partnerstvo. Definicija partnerstva je lahko precej široka in fleksibilna, regulativa 
EU iz 1988 pa le-to opredeljuje kot »tesno sodelovanje med Komisijo in vsemi relevantnimi 
institucijami na nacionalnem, regionalnem ali lokalnem nivoju, ki so predpisane v posamezni 
državi članici za pripravo programa«. Država članica je tako svobodna pri opredelitvi, katera 
telesa predstavljajo »kompetentne institucije« in kakšna je vloga gospodarskih in socialnih 
partnerjev. 
 
Prvi namen partnerstva je planiranje oz. priprava izvedbene strategije in nadzor njenega 
izvajanja. Partnerstvo vodi tudi v boljše usmerjanje programskih aktivnosti. Ker lokalni 
partnerji poznajo potrebe njihovega območja, lahko usmerjajo aktivnosti na tista območja, ki 
bodo najučinkovitejše premagovala težave in najhitreje pripomogla k regionalnem razvoju. 
 
Poudarjena vloga partnerstva je tako eden izmed pomembnejših rezultatov delovanja EU, ki je 
v začetku delovala predvsem na nivoju regij, kasneje pa tudi lokalnih partnerjev. Prenovljena 
reforma EU priporoča vključevanje v proces programiranja tudi ostala telesa v družbi, kot so 
na primer nevladne organizacije. Odvisno od narave programa ali projekta se k sodelovanju 
povabi različne sektorske in tematske interesne skupine. S tem, ko postanejo »solastnik« 
programa, se bodo na ta način počutile tudi odgovorne za kvaliteto rezultatov. V primeru, da 
teh skupin ne vključimo, lahko izgubljamo oportunitetno dragoceno znanje, ki ga skupine 
posedujejo, to pa lahko pripelje do neoptimalne implementacije projektov. Tudi vključevanje 
občin lahko koristno prispeva k uspehu programa, saj so le-te pogosto izvajalci projektov. 
 
V praksi se je pri pripravi programov in projektov za koriščenje sredstev iz strukturnih 
skladov EU pokazalo, da partnerstvo pomembno prispeva tako h kvalitetnejši pripravi kot tudi 
vodenju programa. V mnogih primerih se je tudi izkazalo, da se ob pravilnem negovanju 
partnerstva izboljšuje koordinacija in sodelovanje med posameznimi organizacijami in da se 
na ta način zmanjšuje podvajanje dela na nekaterih fazah programiranja. 
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Kako lahko torej delavnice oz. natančneje moderatorji delavnic pripomorejo k spodbujanju 
sodelovanja in partnerstva? Kot prvo je pomembno preveriti, ali so vse relevantne skupine 
zastopane v procesu programiranja. Pri tem je potrebno upoštevati: 

1. kaj je specifično področje delavnice (regija, občina ali sektor)? 
2. kdo so ključni stakeholderji, ki se jih obravnavano področje dotika 
3. kako lahko ti partnerji prispevajo k procesu programiranja (pri programiranju na 

delavnicah, politično, finančno, itd.)? 
4. ali imajo predstavniki institucij oz. partnerjev mandat za konstruktivno sodelovanje? 

 
Na delavnici lahko moderator povpraša udeležence, ali kdo izmed ključnih partnerjev oz. 
skupin ni prisoten in jih povabi, da prediskutirajo vidik in probleme manjkajoče skupine. Pri 
pripravi delavnice je potrebno zagotoviti, da imajo predstavniki ustrezen mandat in da lahko 
kompetentno sodelujejo pri pripravi programa (predvsem ali imajo moč odločanja).  
 
Poglejmo si, kako lahko s pomočjo treh delavnic izvedemo omenjene korake v procesu 
programiranja (pristop A). 
 

4.2.5. Delavnica št. 1: Trendi, SWOT analiza in prioritete 
 
Cilj prve delavnice je opredeliti prioritete programa, ki temeljijo na kvalitetni SWOT analizi 
in analizi trendov. Predvidevajmo, da je to pripravljalna delavnica za pripravo regionalnega 
razvojnega programa (RRP) na zahtevo regionalne razvojne agencije (RRA). S svojo stranko 
smo se sporazumeli, kaj je specifičen cilj in želeni rezultati delavnice. Predvideni rezultati so: 

1. jasno formuliran strateški cilj RRP, 
2. ocenjeni trendi, 
3. izvedena SWOT analiza, 
4. opredelitev strateških možnosti, 
5. postavljene prioritete, 
6. akcijski načrt za prehod na drugo delavnico. 

 
Skupaj z RRA (naročnikom) se izvede brainstorming z namenom ocene, katere relevantne 
strani je potrebno povabiti k sodelovanju na dveh delavnicah (npr. Ministrstvo za kmetijstvo, 
Ministrstvo za gospodarstvo, Gospodarska zbornica, občine...). Nato je potrebno določiti 
kriterije za dosego zastavljenih ciljev in dogovoriti, na kak način se bo poročalo o rezultatih 
delavnice. V primeru, da bodo rezultati del uradnega programskega dokumenta, je lahko 
koristno, da se povežemo z osebo, ki je odgovorna za pripravo tega dokumenta in se 
pogovoriti o možnosti, da ta oseba pripravi poročilo z delavnice. S tem namenom je potrebno 
predhodno izdelati tudi osnutek poročila. 
 
V nadaljevanju lahko oblikujemo metodologijo izvedbe delavnice z namenom doseganja 
zastavljenih ciljev. Na koncu delavnice morajo biti želeni rezultati predstavljeni na steni oz. 
tabli. Rezultate lahko slikovno predstavimo kot kaže slika 3. 
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Slika 3: Pričakovani rezultati 1. delavnice 

 
Vir: Interna gradiva Agencije RS za regionalni razvoj. 
 
Pomembno vprašanje in umetnost kvalitetnega moderiranja delavnice je, kako najuspešneje in 
najučinkoviteje animirati udeležence k delu. 
 
 
1. korak: Strateški cilj 
 
V primeru, da strateški cilj ne obstaja ali pa je RRA pripravila slabo definiran ali sporen 
strateški cilj, ga je potrebno ponovno opredeliti. Udeležence razvrstimo v mešane skupine po 
5 članov, nato pa imajo 12 minut časa, da definirajo jasen strateški cilj RRP. Vsaka skupina 
po končanem delu celotnemu plenumu predstavi svoje rezultate, moderator pa nato poišče 
skupne točke predstavitev in povpraša po argumentih za razlike med posameznimi rezultati. 
Moderator opis zapiše na tablo ali flip-chart in poišče najširše sprejeto opredelitev cilja, 
udeležencem pa na osnovi utemeljenih argumentov dovoli popravke opisa. Pomembno je, da 
moderator ne vsiljuje svojega mnenja in da spodbuja udeležence, da se osredotočijo na 
posamezen obravnavani del opisa ter aktivno podajajo svoje argumente za ali proti. 
 
V primeru, da je strateški cilj že predhodno jasno opredeljen s strani RRA, je vseeno koristno 
preveriti, ali udeleženci podpirajo navedeno dikcijo. Potrebno se je namreč izogniti temu, da 
bi kakšen udeležencev pomislil, da je moderator predlagal ključni strateški cilj brez odobritve 
skupine, kar bi se moderatorju lahko kasneje maščevalo. 
 
 
2. korak: Trendi 
 
Ocena trendov se lahko izvede na različne načine: 

• skupine lahko pregledajo obstoječe dokumente z vizijami o prihodnosti in izpišejo 
trende; 

• udeleženci preberejo izbrano besedilo, kako naj bi izgledala prihodnost v letu 2006 
(konec planskega obdobja); 

• udeleženci pripravijo možne (namišljene) naslove časopisnih člankov, ki bodo pisali o 
dogodkih in situaciji v obravnavani regiji leta 2006. 

 
Pomembno je, da se udeleženci prepustijo domišljiji, preden identificiramo trende, ki jih 
prinaša prihodnost. V nadaljevanju naj skupina »previhari možgane« v zvezi z vplivom 
navedenih trendov na strateški cilj tekom let v obravnavanem programskem obdobju. 
Udeleženci naj popolnoma svobodno in sproščeno podajajo svoje ideje, vendar naj v času 
brainstorminga ne komentirajo izjav drugih. Vse izjave je priporočljivo napisati na tablo, še 
bolje pa na kartice, ki se potem prilepijo na pano. Kartice lahko kasneje smiselno 
(sopomensko) združujemo v posamezne trende. Zavedati se je potrebno, da vsak 
brainstorming slej ko prej naleti na padec kreativnosti. Moderator mora nadaljevati 
spraševanje udeležencev po dodatnih morebitnih trendih, dokler ni izčrpan tudi drugi val idej. 
Moderator nato prebere skupini vse navedene trende in povpraša po komentarjih. 
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3. korak: SWOT analiza 
 
Najprej je potrebno skupini pojasniti namen in uporabo SWOT analize v povezavi s 
prejšnjimi koraki in koraki, ki sledijo. 
 
V praksi se pri programiranju za strukturne sklade problemska analiza prične s SWOT 
analizo. SWOT je kratica za prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (ang: Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities in Threads). Namen te analize je oceniti vpliv na program tako 
notranjih lastnosti obravnavanega območja (nivo prednosti in slabosti) kot tudi zunanjih 
faktorjev v okolju, v katerem le-to deluje (nivo priložnosti in nevarnosti). To orodje je 
namenjeno zmanjševanju negotovosti pri implementaciji programa, ki se pripravlja za 
obravnavan teritorij. SWOT analiza je osnova za pripravo učinkovite strategije, ki bo 
pripomogla oblikovanju primernega razvojnega programa za koriščenje sredstev iz strukturnih 
skladov. Cilj je razjasniti vplivne in odločilne faktorje, ki bodo vplivali na uspešnost 
programa in pripeljali do primernih strateških napotkov, kako vpeti program v prostor, za 
katerega se ta pripravlja. 
 
V kolikor je skupina udeležencev velika, jo lahko razdelimo v štiri podskupine, kjer bo vsaka 
izmed njih pripravila enega izmed štirih nivojev SWOT analize. Prva skupina obravnava 
prednosti, druga slabosti, tretja priložnosti in četrta nevarnosti regije. Če udeleženci želijo 
skupni brainstorming, je bolje, da najprej obravnavamo prednosti in slabosti, šele kasneje pa 
tudi priložnosti in nevarnosti. Udeležencem je potrebno še enkrat poudariti, da se priložnosti 
in nevarnosti nanašajo na regijo samo, da pa priložnosti in nevarnosti prihajajo od zunaj 
(večino njih smo opredelili že v 3. koraku, ko smo ocenjevali trende). Za priložnosti in 
nevarnosti uporabljamo zelene oz. rdeče kartice, za prednosti in slabosti pa modre oz. bele. 
 
V primeru, da skupine predložijo veliko kartic, je dobro pozvati udeležence, da pomagajo 
smiselno sopomensko združevati kartice v manjše število ugotovitev. S tem dobimo boljši 
pregled nad situacijo, hkrati pa lažje poiščemo manjkajoča dejstva. 
 
 
4. korak: Strateške možnosti 
 
Ko je SWOT matrika izpolnjena, pozovemo udeležence, da iz predstavljenega izluščijo 
strateške možnosti oz. izhodišča. Pri tem si je potrebno zastaviti dve vprašanji: 

1. kako izkoristiti priložnosti ob upoštevanju ugotovljenih prednosti regije? 
2. katere nevarnosti in slabosti lahko bistveno vplivajo na nadaljnji razvoj regije? 

 
Ideje moderator zapiše na kartice, nato pa jih udeleženci v skupinah obravnavajo. Kasneje 
kartice zopet združujemo v eno ali več skladnih strategij, ki jih lahko izvedemo v okviru 
danih sredstev in časovne omejitve. Moderator lahko zaprosi udeležence, da razvrstijo kartice 
v kronološkem zaporedju. Lahko se izkaže, da nekatere strateške možnosti niso dovolj dobro 
opredeljene, jih je potrebno ponovno prediskutirati. V primeru, da se izkažejo posamezne 
strateške možnosti med seboj nekompatibilne (npr. promocija turizma in varovanje okolja ob 
hkratnem spodbujanju težke onesnaževalne industrije), je potrebno opredeliti alternativne 
strategije. 
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14. korak: Izbor prioritet 
 
V mnogih primerih izbor prioritet ni pretirano zahteven in je ta korak v bistvu namenjen 
kvalitetnejšemi opredelitvi posameznih prioritet. Če izbor prioritet ni trivialen, lahko 
moderator predlaga izdelavo matrike resursov. V levo kolono vpišemo nazive posameznih 
strategij, imena partnerjev pri programu pa v prvo vrstico. Predstavniki partnerjev se nato 
izjasnijo, za katere prioritete bodo lahko zagotovili zadostno podporo (finančna sredstva, 
človeški kapital, nepremičnine) med izvajanjem programa. Na ta način se ugotovi, kako 
intenzivno pravzaprav posamezni partnerji podpirajo posamezno prioriteto in da ta podpora ne 
ostane samo na načelni ravni. Smiselno je, da ima vsak predstavnik na razpolago omejeno 
število točk, ki jih nato razdeli med posamezne prioritete. V primeru, da je program sestavljen 
iz štirih prioritet, je lahko to maksimalno število točk. Skupno število točk se dogovori z 
udeleženci. Pri tem lahko eden izmed njih (ponavadi vladni predstavnik) prevzame vlogo 
delegacije Evropske komisije. 
 

Tabela 4: Primer izbora prioritet programa 

partnerji 
prioritete 

Ministrstvo 
za kmetijstvo 

Gospodarska 
zbornica 

Turistična 
organizacija 

Delegacija 
EU 

Izbrane 
prioritete 

Industrija  x    
Turizem x  x x x 
Kmetijstvo x   x x 

:  x    
:   x   

Vir: Interna gradiva Agencije RS za regionalni razvoj. 
 
Potem, ko vsi partnerji dodelijo podporo posameznim prioritetam, moderator pozove 
udeležence, da podrobneje pojasnijo, kaj lahko prispevajo k izvedbi posamezne prioritete 
(finančna sredstva, človeški kapital, nepremičnine, itd.) in ali lahko zadovoljivo 
implementirajo izbrano strategijo. Skupaj z vsemi udeleženci se nato preveri, ali je posamezna 
prioriteta s predlaganimi vložki izvedljiva ali ne. V slednjem primeru se prioriteto zavrže ali 
pa redefinira. Podoben postopek lahko izvedemo tudi za določanje ukrepov. 
 
 
Zadnji korak 1. delavnice: Akcijski načrt 
 
Na koncu vsake delavnice je potrebno pripraviti akcijski načrt za naslednjo delavnico. Pri tem 
imamo več možnosti: 

• povabimo k sodelovanju dodatne partnerje (izvesti je potrebno analizo partnerjev); 
• priprava oz. zbiranje potrebne dokumentacije; 
• priprava dodatnih analiz; 
• pridobitev potrditve in/ali mandat partnerjev za nadaljevanje dela na RRP na izbranih 

prioritetah (lahko tudi potrditev rezultatov delavnice v vseh sodelujočih organizacijah 
ali programskem odboru, svetu RRA, ...itd.); 

• dodelitev dogovorjenih zadolžitev posameznikom. 
 
Priporočljivo je, da okviren akcijski načrt pripravimo že pred delavnico in ga napišemo na 
tablo, tako da ga lahko sedaj z udeleženci prediskutiramo. Zagotoviti je potrebno, da se 
dogovorimo tudi o rokih in odgovornih osebah za vsako posamezno nalogo iz akcijskega 
načrta. Roki za izvedbo posamezne naloge morajo biti dovolj odprti, da bo naloga res 
izvedljiva. 
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Delavnico zaključimo s kratko izmenjavo vtisov z udeleženci, ki naj izpolnijo ocenjevalni list. 
Le-ta bo moderatorju pripomogel pri pripravah na drugo delavnico. 
 

4.2.6. Delavnica št. 2: LFA analiza 
 
Namen druge delavnice je opredeliti ali ponovno oceniti prioritete programa, ki temeljijo na 
širši problemski analizi regije. Rezultati delavnice naj bi bili: 

1. jasno opredeljen strateški cilj RRP; 
2. spisek relevantnih partnerjev; 
3. problemsko drevo (problemska analiza); 
4. drevo ciljev in analiza strategije; 
5. matrika resursov; 
6. akcijski načrt za prehod na tretjo delavnico. 

 
V nadaljevanju lahko predstavimo metodologijo izvedbe delavnice z namenom doseganja 
zastavljenih ciljev. Tudi na koncu druge delavnice morajo želeni rezultati predstavljeni na 
tabli. Pričakovane rezultate delavnice lahko slikovno predstavimo s sliko 4: 
 

Slika 4: Pričakovani rezultati 2. delavnice 

 
Vir: Interna gradiva Agencije RS za regionalni razvoj. 
 
 
5. korak: Ponovna opredelitev namena programa v povezavi s ključnim strateškim ciljem 
(vizija) 
 
Na temelju analize s prve delavnice poizkušamo na začetku druge delavnice izboljšati 
opredelitev strateškega cilja programa. Smiselno je upoštevati in v opredelitev strateškega 
cilja vključiti ključne besede, ki opisujejo izbrane prioritete. 
 
 
6. korak: Identifikacija stakeholderjev 
 
Moderator naj pojasni načeli partnerstva in subsidiarnosti. Glede na izbran strateški cilj je 
potrebno izdelati spisek relevantnih stakeholderjev programa. Prisotni udeleženci naj s 
pomočjo brainstorminga premislijo, kdo od pomembnih partnerjev manjka in kakšni bi bili 
lahko njihovi interesi. 
 
 
7. in 8. korak: Identifikacija problemov in izdelava problemskega drevesa 
 
Da pospešimo identifikacijo problemov, je priporočljivo, da imajo udeleženci pred seboj že 
pripravljene spiske problemov, kot jih sami vidijo na začrtani poti do strateškega cilja. Mnoge 
slabosti regije, ki smo jih ugotovili tekom SWOT analize, bodo botrovale ozkim grlom pri 
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izvajanju programa. Priporočljivo je, da opredelimo strateški cilj kot glavni problem, nato pa 
začnemo graditi problemsko drevo. To lahko storimo tako, da na eno steno v predavalnici 
prelepimo z gladkim rjavim papirjem25, na sredino pa prilepimo kartico s strateškim ciljem. 
Ta kartica postane v okviru drevesa ciljev osnovni namen programa. 
 
Koristnost problemskega drevesa se pokaže tudi pri pisanju programskega dokumenta. Velja 
poudariti, da največjo pozornost bralcev programskega dokumenta izmed štirih komponent 
SWOT analize pritegnejo slabosti. Problemsko drevo pomaga opredeliti vzročno posledična 
razmerja med problemi (slabostmi) in omogoča kvalitetno osnovo za pripravo problemske 
analize. To je zelo pomemben korak pri oblikovanju jasne strategije in programa povezanih 
aktivnosti. Primer problemskega drevesa je prikazan v sliki 5. 
 

Slika 5: Primer problemskega drevesa na nivoju programa 

 
Vir: Interno gradivo Agencije RS za regionalni razvoj. 
 
Neodvisno od tega pristopa k problemski analizi, obstaja splošno mnenje, kaj naj bi 
problemska analiza (imenovana tudi »socioekonomska analiza«) obsegala. To so osnovne 
informacije o trendih v bruto družbenem proizvodu (BDP), gospodarstvu, demografiji in 
zaposlovanju. Ta vrsta dokumentov lahko služi kot vhodni podatek pri opredeljevanju 
pomembnih problemov v regiji. Manj pomembni podatki se lahko vključijo v uvodu, kjer 
opišemo regionalno gospodarstvo, prikažemo nekaj splošnih podatkov o ključnih sektorjih, 
predstavimo turizem, kulturo, usposobljenost zaposlenih, nivo brezposelnosti, socialno stanje 
                                                 
25 Temnejša podlaga omogoča kontrastno izstopanje barvnih kartic (rumenih, belih, svetlo zelenih, svetlo modrih 
in rdečih), plastificirana stran pa njihovo preprosto prestavljanje brez poškodb površine, ki jo lahko povzroči 
lepilni trak. 
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ter gospodarsko in socialno izključenost posameznih delov prebivalstva. Kadar je to potrebno, 
lahko v analizi predstavimo tudi R&R dejavnost, stopnjo inovativnosti, pojav in rast novih 
podjetij, okolje in rabo prostora.  
 
Pri izkazovanju trendov je pomembno, da so podatki kvantificirani po navedenih področjih. 
Da ugotovimo, ali opisano stanje posameznega področja predstavlja »problem«, moramo 
podatke primerjati s podatki primerljivih regij oz. območja, za katerega se program pripravlja 
(lahko v državi ali prekomejno), pri tem pa upoštevati tudi podatke povprečja držav članic 
EU. Prvi del informacije o tem (ali opisano stanje posameznega področja predstavlja 
»problem«), dobimo torej s primerjavo relevantnih podatkov, drugi del pa tako, da se tudi 
udeleženci izjasnijo o tem, kako sami vidijo probleme v regiji in pojasnijo kako posamezen 
problem ovira doseganje zastavljenih splošnih ciljev. 
 
Lahko se zgodi, da imajo udeleženci delavnice že predhodno predstavo o tem, kaj naj bi bilo v 
regiji narejeno oz. se želijo reševanju posameznega problema še posebej posvetiti. Pogosto se 
dogaja tudi, da so bili predstavniki posameznih institucij poslani s strani svojega delodajalca 
zato, da zagotovijo (finančno) podporo programom, ki jih že sami izvajajo ali pa načrtujejo, 
da jih bodo izvajali v prihodnosti. To je potem t.i. nezaželena situacija »nakupovalnega 
spiska« oz. »spiska želja«. V kolikor tega problema udeležencem pravočasno ne pojasnimo in 
rešimo, lahko pridemo v situacijo, da program postane nejasen in netransparenten,  med 
udeleženci ne dobi podpore, ker se z njim ne poistovetijo, med implementacijo ni 
sodelovanja, na koncu pa nihče noče prevzeti odgovornosti nad izkazanimi rezultati. 
 
Najtežji problem te vaje je pripraviti analizo v potrebni strukturi: kateri problemi izhajajo iz 
drugih problemov, kakšen je odnos med problemi in ugotovljenimi nevarnostmi? Kaj je torej 
vzrok in kaj posledica? Zelo težko je sestaviti popolno sliko socioekonomske situacije regije v 
transparentno, logično in teoretično pravilno problemsko drevo. Včasih tudi intenzivne 
akademske raziskave ne pripeljejo do pravih odgovorov. Kakorkoli že, če pri pripravi 
programa in snovanju strategije sodelujejo pravi ljudje iz različnih okolij in virov informacij, 
ki imajo željo po konstruktivnem sodelovanju, bodo skupaj zagotovo sestavili dokaj realno 
sliko situacije. V vsakem primeru pa je še posebej pomembno, da to vodi v situacijo, ki je 
prepoznana s strani vseh udeležencev, ki na ta način postanejo »lastniki« problema. 
 
Tako pripravljena struktura problemskega drevesa, ki je plod te vaje predstavlja osnovno 
strukturo odnosov med Okvirnim programom podpore Skupnosti, Operativnimi programi in 
njihovimi prioritetami.  
 
 
9. korak: Drevo ciljev 
 
Problemsko drevo moramo prevesti v drevo ciljev. Pregled logike drevesa ciljev je pomemben 
element procedure programiranja. Pomaga nam namreč pri ugotavljanju manjkajočih 
(nenavedenih) ciljev, kot tudi odnosov med njimi. Če je logika dobro postavljena, je notranja 
povezanost (konsistentnost) programa zagotovljena. Drevo ciljev v bistvu predstavlja 
pozitivno zrcalno sliko problemskega drevesa. 
 
Drevo ciljev pomaga oblikovati integriran pristop k razvoju in spremembam. Je pomembna 
lastnost dobrih metod programiranja z namenom učinkovite implementacije. Programi morajo 
za realizacijo jasne vizije stremeti k največjim možnim sinergijam med prioritetami in ukrepi. 
Primer drevesa ciljev prikazuje slika 6. 
 



 

 47

1.  
10. korak: Združevanje ciljev 
 
S tem korakom bomo opredelili in ocenili alternativne razvojne možnosti, kot tudi ugotavljali, 
kdo bo prispeval k implementaciji posameznih delov strategije. Najprej je potrebno smiselno 
združevati cilje po sredstvih za dosego cilja in pričakovanih rezultatih. To je začetek 
identifikacije posameznih ukrepov programa, s katerimi sovpadajo imena posameznih skupin 
oz. »klastrov« ciljev.  
 

Slika 6: Primer drevesa ciljev na nivoju programa 

 
Vir: Interno gradivo Agencije RS za regionalni razvoj. 
 
 
Združevanje je tudi orodje za zagotavljanje načela koncentracije, saj preprečuje, da bi bila 
sredstva razpršena na več nepovezanih projektov. Lahko se sicer zgodi, da neka skupina ciljev 
ni želena ali izvedljiva, zato moramo pripraviti več alternativ grupiranja ciljev. Obstaja več 
možnih kriterijev (vprašanj), ki se lahko pri tem upoštevajo, kot na primer: 
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• tehnični: Ali je to primeren pristop k problemu? Se da zastavljeni cilj doseči tudi na 
kak drug način? Ali lahko to izvedemo z lastnimi sredstvi?  

• ekonomski: Ali lahko pričakujemo neko razumljivo povračilo vloženih sredstev? 
• finančni: Ali alternativo lahko izvedemo z sprejemljivimi (upravičenimi) stroški? 
• institucionalni: Ali imamo dovolj kapacitet in zmožnosti za izvedbo alternative? 
• socialni: Ali obstajajo kakšne sociokulturne ovire za izvedbo? Kako bo izgledala 

razdelitev stroškov in koristi v socialnem smislu (predvsem kar se tiče trajnosti 
rezultatov aktivnosti po koncu izvajanja)? 

• okoljski: Kakšen bo vpliv na okolje? Ali alternativa predstavlja trajnost tudi v 
okoljskem smislu? 

• primerne načrtovane aktivnosti za podporo s strani strukturnih skladov: To je 
specifičen kriterij, ki ga moramo upoštevati pri pripravi programov/projektov za 
koriščenje sredstev iz strukturnih skladov EU. Obstajajo posebna navodila, ki bolj ali 
manj podrobno26 opredeljujejo primernost projektov za vsak posamezen strukturni 
sklad, kohezijski sklad in podpore skupnosti. 

 
Alternative, ki niso sprejemljive zaradi kakšnega izmed navedenih kriterijev, lahko izbrišemo.  
 
 
11. korak: Matrika resursov 
 
V nadaljevanju moramo narediti načrt prioritet in virov sredstev po posameznih skupinah, 
vključenih v program (partnerjih). Pri tem koraku je pomembno, da imamo res zastopane vse 
relevantne stakeholderje. V kolikor na tej delavnici ni vseh zastopnikov, lahko prosimo 
nekoga izmed udeležencev, da začasno prevzame vlogo manjkajoče strani. To sicer ni 
najboljša rešitev, vendar se bomo na ta način poskušali vsaj približati celovitosti programa.   
 
Potrebujemo dve matriki, s katerima bomo ocenili vire in vrste resursov. Najprej ugotovimo 
pomembnost posameznih skupin ciljev (določimo prioritete). To lahko storimo tako, da 
postavimo kriterije, po katerih bomo razvrstili skupine ciljev po pomembnosti. Takšni kriteriji 
so lahko: 

• pomembnost za ciljno skupino, ki jo predstavljajo posamezna skupina; 
• stroškovna učinkovitost (razmerje med stroški in rezultati); 
• vpliv na okolje; 
• vpliv na socialne razmere; 
• (lahko tudi kakšen drug kriterij, ki ga predlagajo udeleženci). 

 
Vsak udeleženec izpolni matriko prioritet iz svojega zornega kota. Primer matrike prioritet 
predstavlja tabela 5. 
 

                                                 
26 Medtem ko so primerni projekti/aktivnosti v regulativah EU za EAGGF (kmetijski sklad) dokaj natančno 
opredeljene in kvantificirane (nadmorska višina, število glav živine na hektar, ...itd.), je primernost projektov za 
ERDF (regionalni sklad) opisana relativno splošno in zato precej prepuščena inovativnosti pripravljalcev 
programov/projektov, ki si lahko po drugi strani pomagajo tudi s primeri (dobrimi praksami), ki jih najdejo na 
spletnih straneh EU [URL: http://www.europa.eu.int]. 
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Tabela 5: Primer matrike prioritet 

 Infrastruktura Okolje Industrija Turizem 
Pomembnost 1 3 2 4 
Stroškovna 
učinkovitost 

3 2 4 1 

Vpliv na okolje 4 1 3 2 
Vpliv na 
socialne razmere 

2 3 1 4 

Vir: Interno gradivo Agencije RS za regionalni razvoj. 
 
Glede na opredeljene prioritete se morajo udeleženci izjasniti, kakšen prispevek lahko 
zagotovijo k posamezni skupini ciljev, ki so ji dodelili najvišjo prioriteto. Obstaja več načinov 
in vrst prispevkov, najpogostejše pa je sofinanciranje oz. denarna sredstva. Kot prispevek 
lahko štejejo tudi človeški viri oz. posamezna strokovna znanja, ki se bodo lahko uporabila pri 
implementaciji programa. Udeležence prosimo, da svoje prispevke vpišejo v matriko 
prispevkov (tabela 6), kjer povežemo posamezne skupine ciljev (prioritete) z vključenimi 
partnerji. 
 

Tabela 6 :Primer matrike prispevkov 

 Infrastruktura Okolje Industrija Turizem 
Občine Denar   administrativna 

podpora 
Država Denar zakonodaja zakonodaja, 

denar 
denar 

Zasebni sektor Denar  človeški viri človeški viri 
Evropska unija sofinanciranje,  

tehnična pomoč 
sofinanciranje tehnična pomoč tehnična pomoč 

SKLEP + - + + 
Vir: Interno gradivo Agencije RS za regionalni razvoj. 
 
Najpomembnejši je zadnji del tega koraka, v katerem moramo pregledati, ali obstaja dovolj 
virov za realizacijo posameznega cilja. Pri tem je potrebno najprej opredeliti formalni pogoj, 
ki ga morajo posamezni cilji izpolnjevati (npr. 25% lastnih sredstev). To se nanaša predvsem 
na načelo dodatnosti sredstev, kot zahteva regulativa za koriščenje sredstev iz strukturnih 
skladov. 
 
Področjem, za katera se izkaže, da jih ne bo mogoče izvesti, v spodnji vrstici pripišemo 
negativni znak (minus). V nadaljevanju moderator povpraša tiste stakeholderje, ki so 
opredelili svoje prispevke k posamezni prioriteti, ali menijo, da bodo navedeno prioriteto 
lahko izvedli z združenimi sredstvi. V kolikor se izkaže, da za izvedbo posamezne prioritete 
oz. skupine ciljev ni dovolj virov, jo lahko opredelimo kot manj pomembne. Ta zaključek 
lahko privede do sprememb v prispevnih stopnjah posameznih partnerjev oz. vsaj diskusijo 
med udeleženci, ki privede to tega, da se ta skupina ciljev vseeno doda ali vendarle izbriše iz 
programa. 
 
 
12.-14. korak: Analiza strategije, razmejitev programa in izbor prioritet 
 
V drevesu ciljev preverimo, ali izbrane skupine ciljev tvorijo homogeno strategijo. V kolikor 
kakšen izmed pomembnejših skupin ciljev v izbrani strategiji ni podprt s strani 
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stakeholderjev, mora moderator vprašati udeležence, kakšne posledice ima lahko to na 
izvajanje in samo učinkovitost programa ter ali so partnerji morebiti pripravljeni premisliti o 
prerazporeditvi sredstev. Te aktivnosti naj bi privedle tudi do razmejitve med bistvom 
programa in njegovim okoljem27, ki na izvajanje programa vpliva (kot tudi kako program 
vpliva na njegovo okolje). 
 
Zadnji korak 2. delavnice: Priprava akcijskega načrta 
 
Tudi na koncu druge delavnice je potrebno pripraviti akcijski načrt za naslednjo delavnico. V 
tem delu je potrebno zagotoviti predvsem potrditve sprejetih predlogov (prioritet, ciljev, virov 
sredstev, itd.) s strani organizacij, iz katerih prihajajo udeleženci. Lahko se posvetujemo tudi z 
drugimi organizacijami, potrditev pa je potrebno pridobiti tudi s strani uradnega upravnega in 
nadzornega organa (npr. regijske razvojne agencije in programskega odbora). 
 
Delavnico zaključimo s kratko izmenjavo vtisov z udeleženci, le-ti pa naj izpolnijo tudi 
ocenjevalni list.  
 

4.2.7. Delavnica št. 3: Programiranje 
 
Po odobritvi prioritet lahko pričnemo s programiranjem. Pri tem lahko za pomoč uporabimo 
matriko logičnega okvirja, ki jo bomo podrobneje spoznali v naslednjem poglavju, kot pomoč 
pri pripravi projektov. Na tem mestu naj omenimo le, da matrika logičnega okvirja predstavlja 
pripovedni opis projekta na štirih ravneh "hierarhije ciljev" – projektov, ukrepov, prioritet in 
strateškega cilja. Določanje logičnega poteka je prva stopnja pri pripravi logičnega okvirja. 
 
V prvem stolpcu matrika podaja logični potek programa ter opisuje pomembne predpostavke 
in tveganja, na katerih temelji ta logika. To daje podlago za preverjanje izvedljivosti 
programa, saj zagotavlja, da se predpostavke, ki niso verjetne, prav tako pa tudi nepotrebna 
tveganja, skrbno ocenijo. Pri vodenju in nadziranju  programa logični okvir opredeljuje 
strateške cilje in način, kako jih dosegamo. V tretjem in četrtem stolpcu (kazalci dosežkov in 
merjenje) logični okvir zagotavlja okvir, po katerem se spremlja in ocenjuje napredek.  
 
Struktura programa, kot je razvidna iz tabele 7, naj bo predstavljena na steni. 
 

Tabela 7: Primer uporabe matrike logičnega okvirja pri pripravi programa 

 Logika 
interveniranja 

Indikatorji Viri potrjevanja Predpostavke  
in tveganja 

Strateški cilj     
Prioritete     
Ukrepi     
Primeri 
projektov 

    

Vložki 
(sredstva) 

    

    Predpogoji 
Vir: Interno gradivo Agencije RS za regionalni razvoj. 
                                                 
27 V tem primeru okolje programa razumemo kot socialno, gospodarsko, prostorsko in naravno okolje, v katerem 
se bo program izvajal. 
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V podobni matriki, ki jo uporabljamo za pripravo projektov, se v stolpec namesto strateškega 
cilja navedejo splošni cilji, namesto prioritet prikažejo specifični cilji, namesto ukrepov pa 
rezultati. Predvsem pri programski matriki je za lažje razumevanje posameznih ukrepov 
koristno, da udeleženci ob pomoči moderatorja predlagajo nekaj primerov projektov. V 
kolikor je izvedba posameznega nivoja programa odvisna od drugega programa, le-to 
vpišemo v stolpec predpostavke in tveganja. 
 
 
14. korak: Prioritete 
 
Rezultat v procesu odločanja z zadnje delavnice je več izbranih prioritet. Preveriti je potrebno, 
ali so jasno opredeljene v smislu, da predstavljajo neko trajnost v času.  Zapišemo jih na 
kartice in pritrdimo v stolpec logike interveniranja. Strateški cilj je povzet na kartici, pritrjeni 
eno vrstico više.  
 
 
15. korak: Zunanji faktorji (predpostavke in tveganja) 
 
Na predpostavke, ki jih vpišemo v zadnji stolpec planske matrike, znotraj programa sami ne 
moremo vplivati, vendar lahko v določenih primerih na program vplivajo. Ponavadi spadajo v 
odgovornost nekoga drugega. Opredelitev predvidevanj kaže na zunanjo koherentnost 
programa oz. odgovarja na vprašanje, v kakšni meri se program prilega svojemu okolju. 
Predpostavka (da se bo nekaj zgodilo) na nižjem nivoju, je pogoj za uspešnost doseganja 
ciljev na višjem nivoju. Namen opredelitve predpostavk je, da se že predčasno zavedamo 
tveganja, ki ga lahko povzročijo in da smo vnaprej pripravljeni na alternativno ukrepanje, v 
kolikor do izvedbe posamezne predpostavke ne pride. 
 
 
16. korak: Opredelitev ukrepov 
 
Udeležencem moramo najprej pojasniti koncept ukrepov in koncept trajnosti (ang. 
sustainability). Udeležence razdelimo v toliko skupin, kolikor prioritet smo izbrali. Vsaka 
skupina naj za svojo prioriteto izpiše ukrepe na bele kartončke. Ukrepi morajo biti opredeljeni 
tako, da lahko zdržijo test trajnosti. Vsaka skupina naj tudi pripravi nekaj primerov projektov 
za posamezen predlagan ukrep. Skupine naj predstavijo ukrepe, ki jih celotna skupina nato 
prediskutira. Preveriti je potrebno, kakšen vpliv imajo predlagani ukrepi na strateški cilj. 
 
V praksi vsebujejo Operativni programi (OP) le ideje o prihodnjih projektih, ne predstavljajo 
pa celotnega spiska projektov, ki se bodo izvajali v programskem obdobju (v EU je 
programsko obdobje dolgo 7 let). Situacija se lahko v tem obdobju spremeni do te mere, da je 
treba radikalno spremeniti nabor projektov. Prav tako regulative EU ne zahtevajo tako 
podrobnega programa za koriščenje sredstev iz strukturnih skladov. 
 
 
17. korak: Opredelitev predpogojev 
 
Posebna vrsta predvidevanj so predpogoji, ki morajo biti zadovoljeni, preden se program 
sploh začne. To se nanaša predvsem na sprejemanje zahtevane zakonodaje ali dovoljenj, ki so 
potrebna za začetek izvajanja aktivnosti (npr. lokacijsko in gradbeno dovoljenje), sodelovanje 
posameznih skupin pri implementaciji, soglasja in podobno.  
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18. korak: Analiza tveganja 
 
Opredelitev zunanjih faktorjev in izvedba analize tveganja sta si v okviru LFA procedure 
precej podobna. Moderator lahko uporabi isti algoritem za preverjanje, ali se program lahko 
prilagaja predvidevanjem, ki so pomembna za uspeh programa in ki se bodo predvidoma 
dogodila. V kolikor je neko predvidevanje pomembno za uspeh programa, a se verjetno ne bo 
zgodilo, imamo t.i. primer »ubijalskega predvidevanja«, saj le-to »ubije« program, za 
katerega že vnaprej vemo, da se ne bo mogel izvesti. V takem primeru je potrebno program 
ponovno definirati. 
 

Slika 7: Analiza tveganja pri posamezni predpostavki 

 
Vir: Interno gradivo Agencije RS za regionalni razvoj. 
 
19. in 20. korak: Zahtevani vložki in finančne tabele 
 
Programski dokument mora prikazati strukturo javnih, zasebnih ali primerljivih strukturnih 
sredstev, ki jih mora država članica zagotoviti z namenom sofinanciranja programa s strani 
strukturnih skladov EU (izvajanje načela dodanosti sredstev). Potrebno je pripraviti finančno 
tabelo, ki prikazuje alokacijo sredstev po posamezni prioriteti, po letih in po virih sredstev. V 
večini primerov je zelo težko pripraviti ta del dokumenta na sami delavnici. Pomembno pa je, 
da se udeleženci zavedajo pomembnosti priprave usklajenega proračuna in izvajanja načela 
dodanosti sredstev. Opredeliti je potrebno naloge in osebe, ki bodo odgovorne za pripravo 
finančnih tabel. 
 
 
21. in 22. korak: Indikatorji in sistem nadzora izvajanja (monitoring) 
 
Eden izmed najpomembnejših aspektov strukturnih skladov je monitoring. Evropska komisija 
zahteva, da mora država članica, ki je prijavitelj programa, zagotoviti ustrezen sistem nadzora 
napredovanja programa med implementacijo. Prav tako so rezultati monitoringa pomemben 
vhodni podatek za vmesno ocenjevanje, ki se izvrši na sredini izvajanja programa. 
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Indikatorje so dolgo časa povezovali zgolj s statistiko, kasneje pa so namenu indikatorjev 
dodali tudi primerjalno funkcijo razvojnih politik sorodnih regij ali držav. V zadnjih letih se 
vloga indikatorjev pomembno kaže tudi v merjenju in managementu izvajanja programa in 
alokacije javnih sredstev. EU uporablja indikatorje na mnogih področjih. Večina teh 
kvantificiranih podatkov je na razpolago javnosti preko evropskega statističnega urada 
Eurostat. Na področju strukturnih skladov se indikatorji uporabljajo predvsem v dveh 
situacijah. Ena je regionalizacija indikatorjev kot so stopnja brezposelnosti in razlike v 
prihodkih. Ti se uporabljajo, ko se sprejemajo pomembnejše politične odločitve, kot je na 
primer opredelitev območij, primernih (ang: eligible) za dodelitev sredstev iz strukturnih 
skladov (NUTS območja). 
 
Drugi izhajajo iz reforme strukturnih skladov iz leta 1988. Od takrat namreč Evropska 
komisija spodbuja nacionalne in regionalne oblasti k razvoju indikatorjev za kvantifikacijo 
ciljev programa, nadzoru oz. monitoringu implementacije programa in ugotavljanja doseženih 
rezultatov. V principu imajo programski managerji oz. vodje programa proste roke pri izbiri 
indikatorjev, kar pa seveda ne sme bistveno odstopati od splošnih konceptov in priporočil EU. 
 
Indikatorje lahko uporabljamo za merjenje konkretnih zastavljenih ciljev, mobiliziranih 
resursov, doseženih rezultatov ali pa kot splošno variablo. Splošni indikator se nanaša na 
celotno območje, populacijo ali posamezno kategorijo populacije. Ne nanaša se neposredno 
na implementacijo programa in njegovih rezultatov, temveč na celotno območje (kjer se 
program izvaja) ali ciljno skupino, brez razlikovanja med tistimi, ki se jih program 
neposredno dotakne in tistimi, ki se jih ne. 
 
Programski indikatorji se po drugi strani nanašajo le na del ali posamezno javno kategorijo ali 
del območja, kjer so se dejansko izvedle programske aktivnosti. S programskimi indikatorji 
poizkušamo kar se da podrobno spremljati posredne in neposredne učinke programa. V okviru 
spremljanja in ocenjevanja indikatorji prikažejo, ali so bile določene intervencije uspešne ali 
ne. Nekateri specifični indikatorji so zato namenjeni zgolj identifikaciji posameznih 
intervencij, ne pa tudi primerjavam. 
 
Pri spremljanju in ocenjevanju programa moramo upoštevati več nivojev indikatorjev. Najprej 
imamo tu indikatorje resursov oz. virov, s katerimi merimo vložena sredstva v program. Pri 
tem največkrat spremljamo finančna sredstva.  
 
Drugi indikatorji so povezani z različnimi nivoji ciljev. V LFA terminologiji pri 
projektiranju pomagajo spremljati: 
• splošne cilje (overall objectives) 
• namen projekta (project purpose) 
• rezultate (results) in  
• aktivnosti (activities).  
 
Pri programiranju se različni nivoji indikatorjev uporabljajo za spremljanje: 
• širšega oz. globalnega cilja (global impact) 
• specifičnih oz. strateških ciljev (specific impact / programme or. strategic objective) 
• ukrepov (immediate outcome / measures) in 
• projektov (output / projects) 
 
Indikatorji prinašajo kvantificirane informacije, ki pomagajo izvajalcem pri medsebojni 
komunikaciji, pogajanjih in v procesu odločanja. Dober indikator mora zagotavljati preprosto 
informacijo, ki jo tako posredovalec kot uporabnik razumeta in na osnovi katere brez težav 
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komunicirata. Prav tako mora biti dober indikator relevanten in preprost. Indikatorji skupaj z 
ostalimi kvalitativnimi oblikami informacij predstavljajo pomemben del informacijskega 
sistema programa. Bistvo dobrega indikatorja je v tem, da je SMART, kar pomeni, da je 
specifičen (Specific), merljiv (Measurable), dosegljiv (Achievable), relevanten (Relevant) in 
časovno omejen (Time bounded).  
 
Specifičnost indikatorja opredelimo tako, da preverimo ali smo upoštevali QQTTP pogoje 
izvajanja aktivnosti: 
Kvantiteto  (Quantity)    koliko? 
Kvaliteto  (Quality)     kako dobro? 
Čas   (Time)      kdaj? 
Ciljno skupino (Target group)    za koga? 
Prostor  (Place)     kje? 
 
Indikatorje in način spremljanja indikatorjev opišemo v drugem in tretjem stolpcu LFA 
matrike. Drugi stolpec prikazuje indikatorje po posameznih nivojih, tretji pa vir indikatorja 
oz. kje bomo dobili informacije o vrednostih indikatorjev. Določimo, kje se bo program 
fizično odvijal, kdo je ciljna skupina in kako dolgo bo trajanje programa. Še pomembneje je, 
da moramo opredeliti, kako bomo merili, ali je namen programa dosežen. To lahko storimo 
tako, da opredelimo predvidene kvalitativne in kvantitativne spremembe, ki jih bo prinesel 
program.  
 
Udeleženci morajo odgovoriti na vprašanje, katere spremenljivke bomo merili in kolikšna bo 
ta sprememba od začetka do konca trajanja programa. Pomembno je, da preverimo, ali je 
možno izbrani indikator objektivno meriti. Zato v tretjem stolpcu matrike navedemo, kje 
bomo dobili podatke, potrebne za spremljanje indikatorja. Indikatorji in viri podatkov morajo 
prav tako biti opredeljeni za prioritete in ukrepe programa. Paziti je potrebno, da ne izberemo 
indikatorjev, ki jih je ali nemogoče meriti ali pa je merjenje le-teh izredno drago in zapleteno. 
 
Da bi monitoring programa potekal tekoče, morajo biti implementacijske agencije pogodbeno 
zavezane, da bodo redno periodično poročale in posredovale specifične indikatorje. To 
nadzornemu organu (pri strukturnih skladih je to Monitoring Committee) omogoča 
pravočasno ukrepanje, vkolikor bi pri izvajanju programa prišlo do kakšnih zapletov. Način 
poročanja, indikatorji in drugi pogoji morajo biti navedeni že v razpisnih pogojih pri razpisu 
za izbor izvajalca, saj se s tem izognemo morebitnim nesporazumom pri poročanju in 
izvajanju monitoringa.  
 
 
Zadnji korak 3. delavnice: Priprava na izdelavo programskega dokumenta 
 
Opisali smo najpomembnejše sestavne elemente programskih dokumentov in eno izmed 
priporočljivih metodologij EU (metodologijo logičnega okvirja), ki nas lahko pripelje do 
kvalitetno pripravljenega programa.  
 
Oblikovanje programa zaključimo tako, da udeleženci s pomočjo brainstorminga in opisanih 
zahtev poizkušamo identificirati naloge, ki so še potrebne za dokončanje programskega 
dokumenta. Priporočljivo je, da pri tem delu z moderatorjem tesno sodeluje odgovorna oseba 
za pripravo programskega dokumenta. 
 
Delavnico zaključimo s kratko izmenjavo vtisov z udeleženci, ki na koncu ponovno izpolnijo 
ocenjevalni list.  
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Seveda se regionalni razvoj na tej točki ne zaključi. To je šele začetek, saj je potrebno 
postaviti tudi učinkovit sistem izvajanja programa, postaviti natančne administrativne  
procedure, pričeti pa je potrebno oblikovati konkretne projektne predloge. V kolikor je bila 
LFA procedura programiranja pravilno izpeljana, bodo vsi udeleženci in stakeholderji, ki so 
pri pripravi progama sodelovali, imeli skupno percepcijo o obstoječih problemih v regiji in 
strategiji, s katero se jih bodo lotili. Brez dvoma pa bo to dokazala uspešna implementacija 
programa. 
 
 
4.3. Primer uporabe LFA metodologije pri pripravi projekta 
 
Ko imamo pripravljen in sprejet razvojni program, ga je potrebno v določenem programskem 
obdobju izvesti. Program se izvaja s pomočjo projektov, katere pa je potrebno še pripraviti, 
izvesti ter spremljati in ovrednotiti njihovo izvajanje. Tudi tokrat si lahko pomagamo z 
metodologijo logičnega okvirja28.  
 

4.3.1. Metodološki koraki pri pripravi projekta 
 
Namen določanja ciljev projekta je opredeliti, kaj želimo doseči (zaželen položaj v 
prihodnosti). S tem lahko pripravimo načrt aktivnosti za dosego posameznih ciljev. Ta 
postopek se imenuje ciljno usmerjeno načrtovanje. Če so cilji jasni, se lahko razjasni končni 
namen vseh aktivnosti programa in izmeri učinkovanje projekta. Med izvajanjem se spremlja 
napredek, da se ugotovi, ali projekt še vedno poteka v pravi smeri k doseganju svojih ciljev. 
Če temu ni tako, se sprejmejo korektivni ukrepi za vnovično usmeritev projekta k njegovemu 
cilju. Ta postopek se imenuje ciljno usmerjeno vodenje. Podrobneje si bomo ogledali le ciljno 
usmerjeno načrtovanje projekta. 
 
LFA metodologijo pri oblikovanju projekta sestavljata dve stopnji – analiza in načrtovanje, 
kar je prikazano sliki 8. 
 
Poleg svoje vloge pri pripravi programa in projekta je LFA tudi ključno orodje vodenja med 
njegovim izvajanjem in vrednotenjem. Zagotavlja temelje za pripravo načrtov, aktivnosti in 
razvoj sistema nadziranja projekta med njegovim izvajanjem, kot tudi okvir za vrednotenje. 
 
Kot že vemo iz prejšnjega poglavja, je glavni rezultat LFA matrika logičnega okvirja, ki ji 
takrat nismo posvečali podrobne pozornosti. Predstavlja jo tabela s štirimi vrsticami in štirimi 
stolpci, v kateri je povzet projekt, vsebuje predpostavke, na katerih temelji strategija projekta 
in opisuje, kako je projekt mogoče spremljati. 
 

 

 

 

                                                 
28 Metodologija je povzeta po priročniku »Ciljno usmerjeno oblikovanje in vodenje projektov« (Objective 
oriented project design & management), ki ga je v okviru programa Tempus izdala Evropska komisija. 
(http://www.etf.eu.int/pages/ftp/tempus/tacis/handbook/hand97/object.zip), 1997. 
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Slika 8: Metodologija logičnega okvirja pri oblikovanju projekta 

♦ 1. korak: ANALIZA INTERESENTOV 
– opredeliti skupine, ljudi in ustanove, na 
katere bo verjetno vplival projekt in 
opredeliti ključne probleme, omejitve in 
priložnosti, s katerimi se srečujejo. 

♦ 2. korak: ANALIZA PROBLEMOV – 
izraziti probleme; določiti vzročno-
posledična razmerja in oblikovati 
problemsko drevo. 

♦ 3. korak: ANALIZA CILJEV – razviti 
cilje iz opredeljenih problemov; opredeliti 
sredstva za odpravo problemov; združiti 
podobne cilje in določiti strategijo 
projekta. 

 
Ko je analiziran položaj, je projekt 
pripravljen za podrobno načrtovanje… 

♦ 4. korak: OPREDELITEV 
LOGIČNEGA POTEKA – opredeliti 
projektne elemente, preskusiti njegovo 
notranjo logiko, in oblikovati cilje tako, 
da so merljivi. 

♦ 5. korak: DOLOČITEV 
PREDPOSTAVK IN TVEGANJA – 
opredeliti pogoje, za katere je možno, da 
bodo vplivali na izvajanje projekta, 
vendar so zunaj nadzora vodij projekta. 

♦ 6. korak: OPREDELITEV 
KAZALCEV – opredeliti načine 
merjenja doseženega napredka; 
oblikovati kazalce; določiti načine 
merjenja 

♦ 7. korak: PRIPRAVA URNIKA 
AKTIVNOSTI – določiti zaporedje in 
odvisnost aktivnosti; oceniti trajanje, 
določiti indikatorje in razdeliti naloge 

♦ 8. korak: PRIPRAVA NAČRTA 
STROŠKOV – določiti potrebne 
vložke; pripraviti načrt stroškov, 
pripraviti natančen proračun 

Vir: Objective oriented project design & management, str. 3. 
 
V sliki 9 sta povzeti struktura in vsebina matrike. 
 

Slika 9: Matrika logičnega okvirja 

 

Predp ostavke, ki vp livajo  
na povezavo  m ed  
aktivnostm i in  rezu ltati 

P redp ostavke, ki vp livajo  
na povezavo  m ed  rezu ltati 
in  sp ecifičn im i cilji 

P redp ostavke, ki vp livajo  
na povezavo  m ed  
sp ecifičn im i in  sp lo šn im i 
cilji 

Viri in fo rm acij in  m etod e 
za p reverjan je doseženega

Viri in fo rm acij in  m etod e 
za p reverjan je doseženega

Viri in fo rm acij in  m etod e 
za p reverjan je doseženega

Stroški –  č loveških  in  
fizičn ih  virov 

Vlo žki –  po trebn i 
človeški in  fizičn i viri 

Ind ikato rji za m erjen je 
doseženega p ri rezu ltatih  

Ind ikato rji za m erjen je 
doseženega p ri dosegan ju  
sp lošn ih  ciljev 

Ind ikato rji za m erjen je 
doseženega p ri dosegan ju  
specifičn ih  ciljev 

Sp lošn i cilji 

A ktivn osti 

R ezu ltati 

Sp ecifičn i cilji 

Kazalci 
doseženega  

Logika  
in terven iran ja  

Viri po trjevan ja Predpostavke 
in  tveganja  

 
Vir: Objective oriented project design & management, str. 4. 
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V prvem stolpcu matrika podaja logični potek projekta (če se izvajajo aktivnosti, potem se 
dosežejo rezultati, nato splošni cilji itd.) ter opisuje pomembne predpostavke in tveganja, na 
katerih temelji ta logika. To daje podlago za preverjanje izvedljivosti projekta, saj zagotavlja, 
da se predpostavke, ki niso verjetne, ali nepotrebna tveganja skrbno ocenijo. 
 
Pri vodenju in nadziranju projektov logični okvir opredeljuje naloge, ki jih je treba izvesti, 
vire, ki so za to potrebni, in odgovornost vodstva. V tretjem in četrtem stolpcu (kazalci 
dosežkov in merjenje) logični okvir zagotavlja okvir, po katerem se spremlja in ocenjuje 
napredek. 
 
LFA uporablja zelo specifično tehnično besedišče in pravilno razumevanje uporabljenih 
izrazov je zelo pomembno. Poleg tega pa LFA uporabljajo številni drugi donatorji, ki 
uporabljajo svojo lastno terminologijo. V naslednji tabeli so na kratko pojasnjeni nekateri 
izrazi. Podrobnejše definicije so v glosarju. 
 

Tabela 8: Pojasnitev strokovnih izrazov pri metodologiji logičnega okvirja 

Logika 
interveniranja 

Strategija, na kateri temelji projekt. Predstavlja pripovedni opis logičnega poteka projekta na vsaki 
od štirih stopenj "hierarhije ciljev", ki se uporablja v LFA. 

Splošni cilj “Cilji, h katerim bo projekt prispeval dolgoročno” 

Cilj širšega sektorja ali nacionalnega programa na višji ravni, h kateremu bo prispeval načrtovani 
projekt. 

Specifični cilj(i) “Kaj naj projekt doseže za uporabnike, ki jim je namenjen” 

Osrednji cilj projekta glede na trajnostne koristi, ki naj bi jih prinesel uporabnikom projekta. 
Odražati morajo specifičen položaj, ki ga želite doseči in ki prispeva k doseganju skupnega cilja. Ne 
nanašajo se na storitve, ki jih nudi projekt (to so rezultati), ampak na uporabo teh storitev s strani 
uporabnikov. 

Rezultati “Kar vodje projekta zagotavljajo, da se bo izvedlo v času trajanja projekta”  

Rezultati, ki nastanejo z izvajanjem serije aktivnosti in so potrebni za dosego specifičnega cilja (ali 
ciljev). Rezultati so tisto, kar projekt doseže do svojega zaključka.  

Aktivnosti “Delo, ki ga opravlja osebje projekta” 

Posebne naloge, ki so potrebne, da se vložki spremenijo v načrtovane rezultate. 

Vložki “To, kar projekt potrebuje za izvedbo svojih aktivnosti” 

Viri, ki so potrebni za izvajanje aktivnosti (kot so osebje, oprema in materiali). 

Kazalci 
doseženega 

“Raven uspešnosti, ki jo je treba doseči za dosego ciljev” 

Merljivi kazalci, ki bodo pokazali uspešnost – ali so bili doseženi cilji na posameznih ravneh 
hierarhije logičnega okvirja ali ne. Kazalci predstavljajo podlago za oblikovanje ustreznega sistema 
nadziranja projekta. 

Indikatorji “Kako bomo vedeli, da smo na pravi poti k doseganju naših ciljev” 

Vrsta kazalca za kratkoročne cilje, ki olajša merjenje uspeha ves čas trajanja projekta, ne pa samo 
na koncu. Pomenijo tudi čas, ko se lahko sprejemajo odločitve. 

Merjenje “Viri informacij za beleženje kazalcev” 

Sredstva, s katerimi se bodo merili kazalci ali indikatorji, ki bodo nato na razpolago vodjem 
projekta ali tistim, ki vrednotijo uspešnost projekta. 

Predpostavke in 
tveganja 

“Kar lahko upočasni ali prepreči dosego ciljev projekta” 

Zunanji dejavniki v kontekstu, ki bi lahko vplivali na napredek ali uspeh projekta, vendar pa vodja 
projekta nad njimi nima nobenega nadzora. 

Predpogoji “Kar je potrebno za začetek izvajanja projekta" 

Predpostavke o kontekstu ali dogodkih. Predpogoji (če so), povezani z zagotavljanjem pomoči, ki 
morajo biti izpolnjeni, preden se projekt lahko začne. 
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Dejavniki, ki 
zagotavljajo 
trajnost 

“Dejavniki, ki bodo verjetno vplivali na pretok koristi po koncu projekta" 

Dejavniki, ki bodo določili, ali se koristi projekta nadaljujejo tudi potem, ko je že končan. 

Vir: Objective oriented project design & management, str. 6. 
 

4.3.2. Prednosti in slabosti LFA metodologije 
 
Prednosti LFA  
LFA z združevanjem interesentov pri razpravi o problemih, ciljih in strategijah spodbuja ljudi 
k razmišljanju o svojih lastnih pričakovanjih in o načinih za njihovo izpolnitev. Matrika 
logičnega okvirja nato z jasnim navajanjem ciljev in njihovo razporeditvijo v "hierarhijo 
ciljev" nudi sredstvo za preverjanje notranje logike načrta projekta in zagotavlja povezanost 
aktivnosti, rezultatov in ciljev. Načrtovalce prisili, da opredelijo kritične predpostavke in 
tveganja, ki bi lahko vplivala na uspešnost projekta, ter s tem spodbuja razpravo o 
izvedljivosti projekta. Pri navajanju kazalcev dosežkov in sredstev za merjenje napredka 
morajo načrtovalci že od samega začetka razmišljati o nadziranju in vrednotenju projekta. Vse 
te temeljne informacije so združene v enem dokumentu – logičnem okvirju – ki predstavlja 
koristen povzetek za vse zainteresirane. 
 
Slabosti LFA 
Čeprav se je LFA izkazala za koristno orodje pri načrtovanju in vodenju, pa ni celostno orodje 
za načrtovanje ali vodenje in ne zagotavlja uspeha projekta. Proces zahteva veliko časa in 
precejšnjo mero usposabljanja na področju konceptov in logike metodologije. Načrtovalci 
morajo znati strniti kompleksne ideje in povezave v preproste izjave, ki so lahko nejasne ali 
brez pomena. Vse prepogosto se pri izpolnjevanju matrice logičnega okvirja med 
načrtovanjem projekta uporablja karikiran pristop "izpolnjevanja obrazcev", zaradi česar so 
projekti slabo pripravljeni, brez jasnih ciljev, interesenti pa projekta ne čutijo kot svojega.  
 
Težave se nato lahko še stopnjujejo s strogo uporabo logičnega okvirja med izvajanjem, brez 
upoštevanja sprememb v okolici, kjer projekt poteka, ki bi lahko zahtevale njegovo vnovično 
načrtovanje. Če so bili pri načrtovanju določeni nerealni cilji, lahko to zelo slabo vpliva na 
moralo osebja med izvajanjem projekta. 
 
Če želimo učinkovito uporabljati LFA, jo je treba podpreti z drugimi orodji za tehnično, 
ekonomsko, družbeno in okoljsko analizo. Interesenti morajo biti vključeni v največji možni 
meri, kar zahteva skupinsko delo, načrtovalci projekta pa morajo biti sposobni čimbolj olajšati 
delo. Če želite zagotoviti, da bo analiza problemov odražala realne prioritete, morate graditi 
učinkovito sodelovanje na temelju predhodno vzpostavljenih odnosov z interesenti. Med 
izvajanjem projekta je treba redno preverjati in popravljati logični okvir, da bo odražal 
spremembe v okolju, v katerem poteka projekt. 
 

4.3.3. Ciljno usmerjeno oblikovanje projektov 
 
Projekti so oblikovani tako, da se ukvarjajo s težavami, s katerimi se srečujejo uporabniki. 
Pravilno načrtovanega projekta, ki se bo ukvarjal z realnimi potrebami uporabnikov, ni 
mogoče izvesti brez analize obstoječega položaja. Problemi se pogosto analizirajo površno ali 
pa sploh ne. Za to so velikokrat krivi načrtovalci, ki menijo, da problem že poznajo in ne 
želijo izgubljati svojega časa in moči za "nesmiselne" raziskave. Vendar pa je zelo verjetno, 
da bodo različne skupine interesentov obstoječ položaj dojemale vsaka po svoje. Posameznik 
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ali skupina ljudi le redkokdaj vidi celotno sliko težav, s katerimi se bo ukvarjal projekt. Zato 
je pomembno, da se posvetujemo z ljudmi z različnimi pogledi. Zaradi tega je med analizo 
pomembno združiti predstavnike vseh ključnih interesentov.  
 

4.3.4. 1. korak – Analiza interesentov 
 
Prva naloga pri analizi je določiti udeležence v procesu. Interesenti so ljudje, skupine ali 
ustanove, ki imajo interese v projektu. Če projekt pozitivno vpliva na interesente, jih lahko 
imenujemo uporabniki. Vendar pa projekt na interesente lahko vpliva tudi negativno29. 
 
Pri določanju interesentov si lahko pomagamo s temi vprašanji: 
• Kaj moramo (kot načrtovalci) vedeti? Čigavi pogledi in izkušnje so povezani s tem? 
• Kdo bo sprejemal odločitve o projektu? 
• Od koga se bo pričakovalo, da bo te odločitve izvajal? 
• Čigava dejavna podpora je bistvena za uspeh projekta? 
• Kdo ima pravico do vključenosti? 
• Za koga obstaja verjetnost, da se bo zaradi projekta počutil ogroženega? 
 
Potem ko smo opredelili interesente, se je treba z njimi posvetovati in ugotoviti, s katerimi 
problemi se srečujejo. To zajema zbiranje informacij o trenutnem položaju, in sicer z 
raziskavo, srečanji ali kako drugače. Ko smo zbrali in obdelali dovolj informacij, je čas, da se 
interesenti srečajo na delavnici, kjer podrobneje opredelijo probleme in začnejo z 
oblikovanjem projekta. 
 
Namen analize interesentov je opredelitev ključnih interesentov, ocena njihovega interesa pri 
projektu ter ocene kako bodo ti interesi vplivali na sposobnost preživetja in tveganost 
projekta. To dosežemo z opredelitvijo: 
• interesov interesentov v zvezi s problemi, ki se bodo obravnavali, in glavnih predpostavk, 

ki jih je o njihovem sodelovanju pri projektu treba sprejeti, 
• navzkrižja interesov med interesenti, ki bodo vplivala na tveganost projekta, 
• sedanjih in možnih odnosov med interesenti, ki se lahko utrjujejo, da se povečajo možnosti 

za uspeh projekta, 
• ustreznih oblik sodelovanja različnih interesentov v projektu. 
 
Analizo interesentov je najlažje opraviti na delavnici, ki se je udeležijo vsi ključni interesenti. 
Naloga delavnice je razpravljati o problemih, ki jih imajo interesenti v zvezi s temo, s katero 
se bo verjetno ukvarjal projekt – npr. profil socialnega dela kot poklica.  
 
Ugotoviti moramo predpostavke in tveganja, ki lahko vplivajo na projekt. Zelo koristen je 
lahko ta seznam vprašanj: 
• kakšne vloge ali odzive interesenta moramo predvideti, če želimo, da bo projekt uspešen? 
• so vloge ali odzivi verodostojni in realni? 
• kakšni so lahko negativni odzivi interesentov in kako lahko vplivajo na projekt? 
                                                 
29 Pri primeru priprave programa oz. programiranju smo »interesente« imenovali »stakeholderji« in si jih kot 
lastnike programa predstavljamo nekoliko širše. 
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• kako verjetni so ti negativni odzivi in ali za projekt predstavljajo resno tveganje? 
 

4.3.5. 2. korak – Analiza problemov 
 
Pri stremljenju po zaželenem položaju v prihodnosti (cilju) obstaja implicitno priznavanje 
nezaželenega položaja v sedanjosti – ali če poenostavimo: obstaja problem. Prvi korak k 
doseganju ciljev je torej razjasnitev problema. To se imenuje analiza problema in je 
sestavljena iz dveh nalog:  
1. Opredelitev glavnih problemov, s katerimi se srečujejo uporabniki, in 
2. razvoj problemskega drevesa, s katerim se ugotovijo vzroki in posledice. 
 
Analiza problema je pomemben del delavnice interesentov. Zajema analizo že opredeljenih 
problemov z vidikov različnih skupin interesentov, povezanih s projektom. Tako dobimo 
uravnoteženo analizo, ki upošteva različnost in včasih tudi nasprotne poglede. Cilj je ugotoviti 
pregled položaja s povezovanjem problemov v problemsko drevo. 
 
Naloga analize problema je opredeliti vzročne povezave med različnimi problemi s pomočjo 
razvoja problemskega drevesa. Problemsko drevo je hierarhična opredelitev problemov.  
 
Na podlagi predhodno oblikovanih problemov vsak udeleženec zapiše predlog osrednjega 
problema – problema, za katerega meni, da je v središču celotnega problematičnega položaja. 
Vsakega interesenta vodi skozi njegovo prvotno izbiro osrednjega problema njegov lastni 
interes v projektu in problemi, s katerimi se srečuje. O obsegu predlaganih osrednjih 
problemov se nato razpravlja tako dolgo, dokler se udeleženci ne dogovorijo o enem 
osrednjem problemu. To je začetna točka za problemsko drevo. 
 
Osrednji problem se nalepi na steno, zraven njega pa še drug problem, povezan z njim. Nato: 
♦ če je problem vzrok, gre na raven pod njim; 
♦ če je posledica, gre na raven nad njim; 
♦ če ni niti vzrok niti posledica, gre na enako raven. 
 
Ko se drevo razvija, se mu preostali problemi dodajajo na enak način. Ob vnovičnem 
pregledu analize problema se lahko na poznejši stopnji pojavi drugačen osrednji problem, 
vendar pa to ne vpliva na veljavnost analize. 
 
Če je osrednji problem na primer "Neustrezno število kvalificiranih delavcev, zaposlenih na 
področju socialnega prava in socialnega dela", je lahko vzrok "Pomanjkanje visokošolskega 
izobraževanja na področju socialnega prava in socialnega dela", medtem ko je lahko 
posledica "Premalo osebja in neučinkovite vladne in nevladne ustanove za socialno delo". 
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Slika 10: Primer problemskega drevesa na nivoju projekta 
 

Visokošolsko izobraževanj
ne zagotavlja poklicnih
profilov, ki jih zahteva trg

delovne sile

Ni dodatnih visoko-
šolskih smeri za

sedanje socialne delavce

Ni visokošolskih smeri
za socialno pravo in

socialno delo

Ni sistema usposabljanja
za socialno delo na

visokošolski ravni

Slabo koordinirana in neučinkovita
razdelitev socialne pomoči
ranljivim skupinam, zlasti

v potresni regiji

Nejasna in neustrezna
zakonodaja za socialno

varnost in pravičnost

Slaba koordinacija pri
oblikovanju politike

Soc. pravo ima nizko
prioriteto pri vladi in

prebivalcih

 
Vir: Objective oriented project design & management, str. 11. 

 

4.3.6. 3. korak – Analiza ciljev 
 
Medtem ko analiza problema predstavlja negativne vidike obstoječega položaja, analiza ciljev 
predstavlja pozitivne vidike zaželenega položaja v prihodnosti. To zajema preoblikovanje 
problemov v cilje – diagram ciljev se zato lahko konceptualizira kot pozitivna zrcalna slika 
problemskega diagrama. 
 

Slika 11: Spreminjanje problemov v cilje 

Problem  Cilj 

 Nejasna in neustrezna 
zakonodaja za socialno 
varnost in socialno 
pravičnost 
 Sistem visokega 
izobraževanja ne 
zagotavlja poklicnih 
profilov, ki jih zahteva 
trg delovne sile 
 Ni sistema usposabljanja 
za socialno delo na ravni 
visokošolskega 
izobraževanja 

 

 
 

 Racionalizirana in 
izboljšana zakonodaja za 
socialno varnost in socialno 
pravičnost 
 Prispevanje k reformi 
sistema visokega 
izobraževanja, ki se bo 
odzival na zahteve trga 
delovne sile 

 
 Ustvariti sistem 
usposabljanja za socialno 
delo na visokošolski ravni 

Vir: Objective oriented project design & management, str. 11. 
 

Osrednji problem je preoblikovan v specifični cilj, '"vzročno-posledični odnosi" pa postanejo 
"sredstva za prekinitev" teh odnosov. Vendar pa se lahko zgodi, da ugotovimo, da so v logiki 
začetnega problemskega diagrama vrzeli ali da bi cilji pravzaprav morali biti na drugačni 
hierarhični ravni. Zaradi tega je treba vnovič pregledati povezave med cilji in jih 
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reorganizirati, če je potrebno. Cilji, ki se ukvarjajo s podobno tematiko, se združijo, tako da se 
opredelijo področja vodstvene odgovornosti, ki jih je mogoče jasno določiti. 
 

Slika 12: Drevo ciljev na nivoju projekta 

Prispevati k reformi
visokošolskega sistema v

partnerskih državah

Visokošolski center za
študij na daljavo za

sedanje socialne delavce

Dodiplomski in magistrski
študij socialnega dela na
univerzi X, ki ga prizna
Ministrstvo za šolstvo

Ustvariti visokošolski
sistem usposabljanja za

socialno delo

Izboljšana koordinacija in
učinkovitost delitve socialne

pomoči ranljivim skupinam; zlasti v
potresnem območju

Racionalizirana in
izboljšana zakonodaja za

socialno varnost in
socialno pravičnost

Izboljšanje koordinacije pri
oblikovanju politike

Vlada in prebivalci dajo
večjo prednost socialnemu

pravu

 
Vir: Objective oriented project design & management, str. 12. 

 
Na tej stopnji bodo navedbe ciljev še vedno precej široke. Ti cilji bodo vnovič pregledani in 
razjasnjeni šele, ko bo sprejet obseg projekta in se bo začela priprava podrobnega načrta. 
 
Navajanje ciljev 
Cilji projekta se navedejo že med analizo ciljev. Sedaj, ko smo jih prenesli v logični okvir, jih 
je treba vnovič pregledati in zagotoviti, da so jasno izraženi in so jih razumele vse strani. Cilji 
morajo imeti tudi določene značilnosti. Biti morajo SMART (specifični, merljivi, dosegljivi, 
realistični in časovno omejeni). 
 
Združevanje ciljev 
Diagram ciljev predstavlja zrcalno sliko celotnega problematičnega položaja. Vendar pa je 
malo verjetno, da lahko posamezen projekt obravnava vse probleme nekega položaja, zato bo 
diagram verjetno vseboval veliko več ciljev, kot jih bo nato zajetih v projektu. Končni del 
analize ciljev zajema izbiro strategije ali več strategij, ki bodo zajete v projektu, in kaj bo 
ostalo zunaj njegovega obsega. "Strategija" pomeni skupek tesno povezanih ciljev. Z analizo 
strategije se odloči, kateri od teh ciljev bodo vključeni v projekt in izvedljivost vsakega od 
njih. To lahko pomeni, da se med analizo strategije žarišče projekta spremeni. Šele po izbiri 
strategije se lahko dokončno določijo specifični in splošni cilji. 
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Slika 13: Izbira strategije 
 

Prispevati k reformi 
visokošolskega sistema v 

partnerskih državah 

Visokošolski center za 
študij na daljavo za 

sedanje socialne delavce 

Dodiplomski in magistrski 
študij socialnega dela na 
univerzi X, ki ga prizna 
Ministrstvo za šolstvo 

Ustvariti visokošolski 
sistem usposabljanja za 

socialno delo 

Izboljšana koordinacija in 
učinkovitost delitve socialne 

pomoči ranljivim skupinam; zlasti v 
potresnem območju 

Racionalizirana in 
izboljšana zakonodaja za 

socialno varnost in 
socialno pravičnost 

Izboljšanje koordinacije pri 
oblikovanju politike 

Vlada in prebivalci dajo 
večjo prednost socialnemu 

pravu 

REZULTATI

SPECIFIČNI 
CILJI 

SKUPNI 
CILJ 

 
Vir: Objective oriented project design & management, str. 13. 
 
Glede na obseg in količino s tem povezanega dela lahko izbrane skupine ciljev ali strategija 
tvorijo poseg v obliki projekta ali pa program, sestavljen iz več projektov. 
 

4.3.7. 4. korak – Opredelitev logičnega poteka 
 
Logični potek projekta je pripovedni opis projekta na štirih ravneh "hierarhije ciljev" – 
aktivnosti, rezultatov, specifičnih ciljev in splošnih ciljev. Določanje logičnega poteka je prva 
stopnja pri pripravi logičnega okvirja in pred nadaljevanjem je ustrezno predstaviti celotni 
logični okvir. 
 
Logični okvir je vizualni rezultat LFA. Vendar pa logični okvir ne glede na prednosti, ki jih 
prinaša, kadar je jasno razumljen in se uporablja profesionalno, ne zagotavlja nobene čarobne 
rešitve za opredelitev ali načrtovanje dobrih projektov. Je samo analitično, načrtovalsko in 
predstavitveno orodje. Pravilno uporabljan logični okvir pomaga oblikovati logična razmerja 
med aktivnostmi, rezultati, specifičnimi cilji in splošnimi cilji tako, da so, vsaj za 
obveščenega uporabnika, preglednejša.  Logičnega okvirja zaradi tega ne smemo gledati samo 
kot skupek mehanističnih postopkov, ampak kot pomoč pri razmišljanju. Metodologija je 
sestavljena iz analitičnega procesa in načina predstavitve rezultatov tega procesa, kar 
omogoča sistematično in logično določitev ciljev projekta in vzročnih povezav med njimi. 
 
Druga pomembna točka je, da je treba logični okvir videti kot dinamično orodje, ki ga je treba 
vnovič ocenjevati in revidirati hkrati z razvijanjem projekta in spreminjanjem okoliščin. 
Uporabljati ga je treba za zagotavljanje strukture in namena pri načrtovanju projekta in 
njegovega proračuna, ne da bi ga pri tem jemali kot tog in omejujoč načrt. 
 
Struktura logičnega okvirja: 
 
Sam logični okvir je predstavljen kot matrica s štirimi stolpci in štirimi vrsticami. Vertikalna 
logika opredeljuje, kaj namerava projekt narediti, razjasni vzročna razmerja in določa 
pomembne predpostavke in negotovosti, ki so zunaj nadzora vodje projekta. Horizontalna 
logika se nanaša na merjenje učinkov projekta in virov, ki jih uporablja, s pomočjo določitve 
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ključnih kazalcev merjenja uspešnosti  ter sredstev, s katerimi bodo merjenja preverjena in 
potrjena. Konceptualni model je predstavljen v sliki 8. 
 
Naslovi stolpcev v sliki 4 so definirani tako: 
1. Logika interveniranja - pripovedni opis logičnega poteka projekta na vsaki od štirih 

stopenj splošnih ciljev, specifičnih ciljev, rezultatov in aktivnosti. 
2. Kazalci – merljivi kazalci na vsaki stopnji logike interveniranja v matriki. 
3. Viri potrjevanja – sredstva, s katerimi bodo zabeleženi kazalci. 
4. Predpostavke – tveganja in omejitve, ki bi lahko vplivale na napredek ali uspeh projekta. 
 
Večina donatorskih agencij (tudi Evropska komisija in Svetovna banka) je logični okvir že 
sprejela kot orodje za načrtovanje in vodenje. Na žalost različni donatorji uporabljajo različno 
terminologijo za naslove vrstic in stolpcev v matrici logičnega okvirja. Tako so na primer 
rezultati včasih opisani kot izhodi ali posledice, medtem ko so specifični cilji navedeni kot 
namen projekta, razvojni cilj projekta ali neposredni cilj. Osnovna struktura in pristop pa sta 
skupna vsem donatorskim agencijam. 
 
Slika 14: Matrika logičnega okvirja 

S p lo š n i c ilj i

S t r o š k iV lo ž k iA k t iv n o s t i

R e z u lta t i

S p e c if ič n i c ilj i

K a z a lc i
d o s e ž e n e g a

L o g i k a
i n te r v e n i r a n ja

V i r i
p o tr je v a n ja

P r e d p o s ta v k e
i n  tv e g a n ja

H o r iz o n ta ln a  lo g ik a

V e r t ik a ln a  lo g ik a

 
Vir: Objective oriented project design & management, str. 15. 
 
Metodologija izpolnjevanja logičnega okvirja: 
 
Ponavadi je najbolje začeti pripravljati logični okvir tako, da najprej v celoti izpolnimo prvi 
stolpec (logika interveniranja). Potem ko načrtovalec meni, da je hierarhija splošnih ciljev, 
specifičnih ciljev, rezultatov, aktivnosti in vložkov trdna, mora začeti izpolnjevati predpostavke. 
To pomaga preskusiti trdnost strukture projekta in bi moralo opredeliti omejitve, s katerimi se 
srečuje projekt, ter vsa tveganja, ki so zunaj nadzora projekta. Nato je treba izpolniti drugi in 
tretji stolpec, in sicer vodoravno za vsako hierarhično raven projekta. Tako je treba za vsak 
kazalec določiti meritev, da se preskusi, ali je kazalec dejansko pravočasno in gospodarno 
izmerljiv. 
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Slika 15: Prenos ciljev v logični okvir 

Drevo ciljev 

Rezultati

Specifični
cilji

Splošni cilj Cilji

SredstvaAktivnostiAktivnosti

Ustvariti visokošolski sistem
usposabljanja za socialno

delo

Visokošolski center za
študij na daljavo za

sedanje socialne delavce

Dodiplomski in magistrski
študij socialnega dela na
univerzi X, ki ga prizna
Ministrstvo za šolstvo

Prispevati k reformi
visokošolskega sistema v

partnerskih državah

 
 

Logični okvir 

Aktivnosti

Rezultati

Specifični
cilji

Splošni
cilj

Logika interveniranja

Prispevati k reformi
visokošolskega sistema v
partnerskih državah

Dodiplomski in magistrski
študij socialnega dela na
univerzi X, ki ga prizna
Ministrstvo za šolstvo

Visokošolski center za
študij na daljavo za
socialne delavce

Aktivnosti....

Ustvariti visokošolski
sistem usposabljanja za
socialno delo

 
 

Vir: Objective oriented project design & management, str. 16. 
 

Skupni problem pri prenosu ciljev iz drevesa ciljev v logični okvir je pojasnitev razlike med 
cilji, rezultati in aktivnostmi. Matrika logičnega okvirja je orodje za vodenje projekta in 
"vodljivost" je tista, ki določa razlike med cilji, rezultati in aktivnostmi. Vodljivost je tesno 
povezana s predpostavkami in tveganji, vsebovanimi v načrtu projekta. 
 
Preprosto povedano, vodja projekta: 
• nadzira vložke, 
• odgovarja za njihovo učinkovito uporabo med izvajanjem aktivnosti, 
• odgovarja za doseganje rezultatov. 
 
Specifični cilji zahtevajo odziv strank ali uporabnikov (npr. uporaba storitve, ki jo zagotavlja 
projekt) in zato vodja projekta ne more biti neposredno odgovoren. Kljub temu pa je 
specifične cilje treba določiti na realni in obvladljivi ravni in naloga vodij je nadzirati, v 
kolikšnem obsegu rezultati vodijo do doseganja specifičnih ciljev, in sprejeti korektivne 
ukrepe, če je to potrebno. Pravzaprav je prav ta povezava – med rezultati in specifičnimi cilji 
– kritičnega pomena za uspeh projekta. Splošni cilji opisujejo načrtovani širši vpliv projekta 
in čeprav so manj pod nadzorom vodstva, jih je kljub temu treba določiti na realni in 
izmerljivi ravni.  
 
Odločitve o tem, kaj sestavlja dovolj kompleksne aktivnosti, spoštovanja vredne in izvedljive 
cilje, je treba utemeljiti na dveh kriterijih – sposobnostih vodje in vodstvene ekipe ter 
tveganosti okolja, v katerem poteka projekt. Zato: 
• je treba aktivnosti v logičnem okvirju določiti na ravni kompleksnosti, ki spodbuja vodje, 

da se osredotočijo bolj na strateške kot na taktične vidike vodenja. Aktivnosti niso samo 
zagotavljanje vložkov (npr. nabavljen pisarniški material), ker to polni logični okvir z 
nepotrebnimi in motečimi podrobnostmi. S taktičnimi vprašanji se lahko ukvarjate s 
pomočjo drugih tehnik, kot so na primer urniki aktivnosti in načrti stroškov (glej 7. in 8. 
korak). 

• je treba rezultate natančno opredeliti kot ocenjene rezultate aktivnosti. Če je aktivnost 
"izvajanje kratkih tečajev", potem ni dovolj kot rezultat navesti "izveden kratki tečaj" ali 
"75 usposobljenih študentov". Bolje ocenjen rezultat kratkih tečajev bi bil, da so 
udeleženci pridobili novo znanje. Vodja bo odgovoren za njihov dosežek, zato je treba 



 

 66

cilje določiti v realnem časovnem okvirju – če napredek ni viden v relativno kratkem času 
(eno leto ali manj), potem vodja ne bo odgovoren za daljša obdobja. 

• specifični in splošni cilji povezujejo izvajanje (kaj projekt dela) z njegovimi cilji (kaj naj 
bi projekt dosegel). Čeprav sta ti dve ravni zunaj neposrednega nadzora vodstva, jih je 
treba določiti na ravni, ki omogoča učinkovito spremljanje predpostavk in tveganj. Če so 
bili cilji določeni na previsoki ravni, bodo predpostavke in tveganja, ki vplivajo na 
njihovo doseganje, postale tako številne, da bo njihovo nadziranje motilo vodstveno ekipo 
pri dejanskem izvajanju. 

 
Glede na zgornji primer lahko rečemo, da so glavne aktivnosti projekta pripraviti in izvajati 
nove študijske smeri, da je pričakovan rezultat priznanje dodiplomskega in magistrskega 
študija s strani Ministrstva za šolstvo, da je specifični cilj ustanovitev visokošolskega sistema 
izobraževanja za socialno delo, ki bo prispeval k skupnemu cilju reformiranja visokošolskega 
izobraževanja v partnerskih državah. 
 

4.3.8. 5. korak – Določitev predpostavk in tveganj 
 
Ne glede na to, kako dobro je projekt načrtovan in pripravljen, stvari ne bodo šle po načrtu. Na 
izvajanje projekta in njegovo dolgoročno trajnost bodo verjetno vplivali številni zunanji 
dejavniki, na katere ne bo mogoče vplivati., Če želimo, da bo projekt uspel, morajo biti ti pogoji  
izpolnjeni in jih moramo upoštevati kot predpostavke v četrtem stolpcu logičnega okvirja. V sliki 
10 je prikazano, kako pomembne so predpostavke – projekt se lahko premakne na naslednjo 
raven, samo če se dosežejo cilj in predpostavke. 
 

Slika 16: Vloga predpostavk 
 S k u p n i  

P r e d p o s t a v k e  

P r e d p o s t a v k e  

P r e d p o s t a v k e  

C i l j i  

D e ja v n o s t

R e z u l t a t i  

P r o je k t  
N a m e n  

+

+

+

 
Vir: Objective oriented project design & management, str. 18. 
 
Med nalogami načrtovalca projekta je tudi, da opredeli te zunanje dejavnike in v načrt projekta v 
čim večji meri vgradi mehanizme za njihovo reševanje ali za nadziranje njihovih učinkov. Zaradi 
tega je verjetnost in pomen izpolnjevanja teh pogojev treba oceniti kot del ocenjevanja tveganosti 
projekta. Nekateri bodo kritičnega pomena za uspeh projekta, drugi pa le obrobnega. Pri 
ocenjevanju pomembnosti predpostavk je koristno ponovno uporabiti algoritem iz slike 7. Ko so 
predpostavke opredeljene, se navedejo kot zaželen položaj. Tako jih je mogoče preverjati in 
ocenjevati. 
 
Primeri predpostavk so lahko: 
• Lokalne ustanove sodelujejo pri načrtovanju aktivnosti. 
• Določi in najame se ustrezno osebje – lokalno in zunanje. 
• Že usposobljeni udeleženci se vračajo, da bi delali na projektu. 
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• Naredi se ustrezna razdelitev proračuna. 
• Vlada izpolni določene predpogoje, ki jih določi donator. 
 

4.3.9. 6. korak – Opredelitev kazalcev 
 
Preprosta navedba cilja ni dovolj. Zelo pomembno je določiti načine za merjenje doseženega 
napredka. Če želimo zagotoviti, da je cilj izmerljiv, ga morajo spremljati kazalci, v katerih so 
natančno opredeljeni zahtevani podatki. Hkrati pa je treba opredeliti tudi načine merjenja 
kazalcev. 
 
Oblikovanje kazalcev: 
Kazalci morajo izpolnjevati tudi določena merila – količino, kakovost in čas (pogosto 
navedeni kot KKČ). Izbiranje kazalcev poteka v štirih korakih: 
• Opredelitev kazalca: npr. izboljšan izobraževalni status. 
• Določitev kakovosti: npr. število diplomantov dodiplomskega študija se je povečalo. 
• Določitev količine: npr. število diplomantov dodiplomskega študija je zraslo s 500 na 

1000. 
• Določitev časa: npr. število diplomantov dodiplomskega študija je do leta 1999 zraslo s 

500 na 1000. 
 
Paziti je treba, da se izbrani kazalci zagotovo nanašajo na cilje – z drugimi besedami, da bodo 
resnično pokazali, ali cilj dosegamo ali ne. Vendar pa si različni ljudje pogosto vsak po svoje 
razlagajo, kaj naj bi projekt skušal doseči. Če si ljudje, ki načrtujejo projekt, in tisti, ki ga 
izvajajo, cilje različno razlagajo, je rezultat za uspešnost projekta lahko zelo škodljiv. 
Izbiranje kazalcev je koristna vaja za natančno razjasnitev, kaj je cilj in zagotovitev realnega, 
specifičnega in izmerljivega cilja. 
 
Viri potrjevanja: 
Pri oblikovanju kazalcev je treba navesti vir in način zbiranja podatkov. Tako bomo lažje 
preverili, ali je kazalec mogoče realno izmeriti v razumnem času, z razumnimi sredstvi in 
napori. V stolpcu merjenje mora biti navedeno: 
• oblika, v kateri bodo podatki na voljo (npr. poročila o napredku, projektna poročila, 

projektne beležke, uradne statistike itd.); 
• kdo bo zagotavljal podatke; 
• kako pogosto jih je treba zagotavljati (npr. vsak mesec, vsake tri mesece, enkrat na leto 

itd.); 
 
Vire zunaj projekta je treba oceniti glede na dostopnost, zanesljivost in relevantnost. Prav tako 
je treba oceniti delo in stroške, povezane z zbiranjem informacij, ki nastajajo pri projektu, in 
zanje zagotoviti ustrezna sredstva. Kazalce, za katere ne moremo določiti primernih načinov 
merjenja, je treba zamenjati z drugimi. Če se izkaže, da je kazalec predrag ali preveč zapleten 
za zbiranje, ga je treba zamenjati s preprostejšim, cenejšim.  
 
Sredstva in stroški: 
Sredstva so človeški, materialni in finančni viri, ki so potrebni za opravljanje načrtovanih 
aktivnosti in vodenje projekta. Za zagotavljanje natančne ocene sredstev in stroškov, 
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potrebnih za projekt, je treba  dovolj podrobno navesti načrtovane in podporne vodstvene 
aktivnosti. Posebno pozornost je treba nameniti stroškom zbiranja podatkov o kazalcih. 
Podrobno določanje sredstev in stroškov je natančneje opisano v 8. koraku – podrobno 
določanje vložkov. 

 

4.3.10.   7. korak – Priprava urnika aktivnosti 
 
Ko smo izpolnili matriko logičnega okvirja, lahko načrtu z nadaljnjim načrtovanjem dodamo 
operativne podrobnosti. Urnik aktivnosti je oblika predstavitve aktivnosti nekega projekta, ki 
opredeljuje njihovo logično zaporedje in vse odvisnosti, ki so med njimi. Prav tako se 
uporablja kot sredstvo za določanje odgovornih za izvajanje posameznih aktivnosti. 
Najpogosteje uporabljeno orodje za predstavitev je Ganttov diagram , včasih pa se uporablja 
tudi analiza kritične poti. 
 
Ko je logični okvir končan, lahko prenesemo aktivnosti iz levega stolpca v obliko za 
načrtovanje aktivnosti. To najlažje naredimo, če smo matrico pripravili v računalniški 
razpredelnici.  
 
Kontrolni seznam za pripravo urnika aktivnosti: 
Urnik aktivnosti pripravimo po naslednjih korakih: 
1. Naštejemo glavne aktivnosti; 
2. Razdelimo glavne aktivnosti na obvladljive naloge; 
3. Razjasnimo zaporedje aktivnosti in nalog in njihove medsebojne odvisnosti; 
4. Ocenimo zagon, trajanje in dokončanje vsake aktivnosti in naloge; 
5. Opredelimo kazalce procesa ali indikatorje, s katerimi lahko merimo uspešnost projekta; 
6. Opredelimo strokovno znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje aktivnosti in nalog; 
7. Dodelimo naloge članom projektne ekipe. 
 
Glavne aktivnosti so povzetek tega, kar mora projekt narediti za dosego projektnega cilja. Pri 
pripravi seznama se morajo načrtovalci vedno zavedati: 
• človeških, fizičnih in finančnih virov, ki so na voljo, 
• kako bo vsaka aktivnost vodila k doseganju rezultatov projekta, in predpostavk, ki jih 

spremljajo, 
• tveganj in negotovosti, ki bi lahko vplivale na izvajanje aktivnosti, 
• časovnega okvirja projekta. 
 

Struktura razdelitve dela: 

Namen razdelitve aktivnosti na podaktivnosti ali naloge je, da postanejo dovolj preproste ter 
jih je zlahka mogoče organizirati in voditi. To storimo tako, da najprej vsako aktivnost 
razčlenimo na podaktivnosti, nato pa na posamezne naloge razdelimo še vsako podaktivnost. 
Vsako nalogo lahko potem dodelimo posamezniku in tako postane njegov kratkoročni cilj. 
Primer je prikazan v sliki 17. 
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Slika 17: Priprava strukturalne razdelitve dela 
Posodabljanje učne

opreme
Razvijanje partnerstev

z univerzami v
Evropski uniji

Izvajanje usposabljanja
za učitelje

Razvoj učnih načrtov
za novo ekonomijo

Izvesti delavnice

Razviti učne materialePripraviti učbenike za
opredeljena področja

Oblikovati program za
usposabljanje učiteljev

Opraviti oceno potreb
po usposabljanju

Organizirati namestitev
in prehrano

Organizirati učne
pripomočke

Pripraviti delovni
material

Organizirati kraj

Obvestiti udeležence

 
Vir: Objective oriented project design & management, str. 21. 
 
Najpomembneje je najti pravo raven glede podrobnosti. Najpogostejša napaka je preveč 
podrobno razčlenjevanje aktivnosti. Načrtovalec mora aktivnost nehati razčlenjevati takoj, ko 
ima dovolj podrobnosti, da oceni potrebni čas in vire, in ima oseba, dejansko odgovorna za 
izvedbo naloge, dovolj navodil o tem, kaj je treba storiti. 

Zaporedje 
Ko smo dovolj podrobno razčlenili aktivnosti, jih je treba medsebojno povezati, da se določi 
njihovo: 
• zaporedje – v kakšnem zaporedju je treba opraviti medsebojno povezane aktivnosti? 
• medsebojno odvisnost – je aktivnost odvisna od zagona ali dokončanja katere druge 

aktivnosti? 
 
To lahko najbolje opišemo s primerom. Gradnja hiše je sestavljena iz številnih ločenih, toda 
medsebojno povezanih aktivnosti: kopanja in polaganja temeljev; gradnje zidov; nameščanja 
vrat in oken; ometavanja sten; gradnje strehe, napeljave vodovodne instalacije. Zaporedje 
narekuje, da je treba temelje skopati pred postavljanjem zidov; medtem ko medsebojne 
odvisnosti vsebujejo dejstvo, da ni mogoče začeti nameščati vrat in oken, dokler zidovi ne 
sežejo do določene višine; ali da ni mogoče končati z ometi, dokler vodovodna napeljava ni 
napeljana. Medsebojne odvisnosti se lahko pojavijo tudi med drugače nepovezanimi 
aktivnostmi, ki jih bo opravljala ista oseba. 
 

Časovno načrtovanje 
Pripraviti časovni načrt pomeni izdelati realno oceno o trajanju vsake aktivnosti, ki jo nato 
vgradimo v urnik aktivnosti, da ugotovimo, kateri so verjetni datumi začetka in konca 
aktivnosti. Vendar pa pogosto ni mogoče narediti povsem trdnega časovnega načrta. Če 
želimo zagotoviti, da so časovne ocene vsaj realne, moramo storiti dvoje:  
i) posvetovati se z ljudmi, ki imajo potrebno tehnično znanje ali izkušnje in  
ii) uporabiti lastne izkušnje iz prejšnjih projektov. 
 
Nenatančnost je običajna napaka, ki ponavadi povzroči podcenjevanje potrebnega časa, in 
lahko nastane zaradi številnih vzrokov:  
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• izpustitev bistvenih aktivnosti in nalog 
• nezadostno upoštevanje soodvisnosti aktivnosti 
• nezadostno upoštevanje razpoložljivosti virov (npr. ista oseba ali oprema se določi za 

izvedbo dveh ali več stvari hkrati) 
• želja, da bi napravili dober vtis z obljubljanjem hitrih rezultatov 
 
Indikatorji/kazalci procesa 
Kazalci, zajeti v urniku aktivnosti, se imenujejo kazalci procesa (imenovani tudi indikatorji). 
Ti kazalci bodo zagotovili podlago za nadziranje in vodenje izvajanja projekta. 
Najpreprostejši kazalci so datumi, ki smo jih predvideli za dokončanje posameznih aktivnosti 
– npr. ocena potreb po usposabljanju končana do januarja 1998.  
 
Tehtnejši kazalci procesa se lahko uporabljajo kot znak splošnega napredovanja projekta in se 
lahko povežejo z razdelitvijo projekta na posamezne stopnje. Z opredelitvijo kazalcev procesa 
zagotovimo merjenje skupnega napredka in cilj, za katerega si prizadeva celotna projektna 
ekipa. 
   
Strokovno znanje in izkušnje 
Ko enkrat vemo, kaj je treba storiti, bi morali imeti tudi jasno sliko o tem, kakšno strokovno 
znanje in izkušnje bomo potrebovali za to. Čeprav bomo pogosto vnaprej vedeli, kaj nam je 
na voljo, je to dobra priložnost, da preverimo, ali je delovni načrt glede na razpoložljive 
človeške vire, uresničljiv.  
 
Dodeljevanje nalog 
Sedaj moramo razdeliti naloge članom skupine, kar ne pomeni samo določiti, kaj bo kdo 
delal. Dodeljevanje nalog zajema tudi odgovornost za doseganje kazalcev procesa. Z drugimi 
besedami, to pomeni določiti odgovornost vsakega člane ekipe – od vodje projekta do drugih 
članov ekipe. 
 
Dodeljevanje nalog mora torej upoštevati sposobnosti, spretnosti in izkušnje vsakega člana 
ekipe. Pri dodeljevanju nalog članom ekipe poskrbimo, da vsak posameznik nedvoumno 
razume, kaj se od njega pričakuje. Če temu ni tako, bomo ustrezne naloge morda morali 
podrobneje opredeliti.  
 
Predstavitev urnika aktivnosti: 

Vse informacije iz urnika aktivnosti se lahko povzamejo v grafični obliki. To se imenuje 
Ganttov diagram. Primer je prikazan v sliki 14. To obliko lahko prilagodimo tako, da ustreza 
pričakovanemu trajanju projekta. Skupni urnik projekta lahko navaja samo aktivnosti na 
četrtletni ali mesečni podlagi, medtem ko posameznikov četrtletni delovni načrt lahko 
uporablja tedenski format. 
 
Čeprav je bil spodnji primer narejen v Microsoft Excelu (v obliki razpredelnice), so na voljo 
tudi specializirani računalniški programi – na primer Microsoft Project, s katerimi lahko 
pripravljamo urnike aktivnosti in proračune. 
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Slika 18: Primer urnika aktivnosti 
DELOVNI NAČRT ZA PROJEKT TEMPUS

Dejavnost
i

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Trajanje

1. Uskladite s partnerjem
1.1 Skličite pripravljalni odbor 2 tedna
1.2 Sestanki pripravljalnega odbora 2 tedna

2. Pregled prorač
2.1 Pripravite osnutek p. 2 tedna
2.2 Razprava o prorač.v pripravljalnem odboru 2 dni

3. Razvoj uč. načrta
3.1 Izvedite oceno učnih potreb 12 tednov
3.2 Pripravite osnutek uč.n 16 tednov
3.3 Pripravite uč. materiale za nov uč. načrt 16 tednov

4. Usposabljanje učiteljev
4.1 Pripravite material za usp. učitelje 8 tedne
4.2 Delavnice za usposabljanje učiteljev 12 tednov
4.3 Ocenite del. in jih po potrebi spremenite 3 tedne

6. Nakup opreme 3 tedne

Trajanje se nanaša na dejanski čas trajanja dejavnosti – nakup opreme lahko na primer poteka 8 mesecev, vendar pa bo dejansko zahteval samo 3-tedensko delo.

Leg.: Nadziranje mejnikov:
Skupno trajanje dejavnosti Člani upravljalnega odbora in načrt sestankov dogovorjeno do 15. januarja
Dej., izvajane v partnerski državi Revidiran proračun sprejet v upravlj. odboru do konca januarja
Dejavnosti, izvajane v EU Poročilo o učnih potrebah predloženo do konca aprila

Nov uč. načrt dogovor. do konca avg
Učni materiali pripravljeni do konca decembra
Učni mater. za učitelje pripravljeni do konca jun.
12 računalnikov kupljen. do konca jun.
Še 8 računalnikov kupljenih do konca decembra

1. Seznam glavnih dej.

2. Razbijte dejavnosti
na obvladljive
naloge

3. Pojasnite zaporedje
in soodvisnosti

in

4. Ocenite zagon,
trajanje in koned
dejavnosti

5. Povzemite načrtovanje
glavnih dejavnosti

6. Določite mejnike

 
Vir: Objective oriented project design & management, str. 23. 

 

4.3.11.   8. korak – Določanje vložkov 
 
Ko smo pripravili urnik aktivnosti, lahko začnemo z nadaljnjim določanjem vložkov in 
načrtovanjem stroškov. Oblika, v kateri bomo predstavili in povzeli vložke in stroške, bo 
odvisna od postopkov organizacije, za katero jo predstavljamo – npr. za donatorsko 
organizacijo – in stopnje projektnega cikla – npr. priprava predloga financiranja. 
 
Seznam aktivnosti je treba prenesti v načrt vložkov in stroškov. Vsako aktivnost je nato treba 
uporabiti kot kontrolni seznam, da se preveri, ali so zagotovljena vsa potrebna sredstva za 
njeno izvedbo.  
 
Določanje sredstev 
Seznam aktivnosti, uporabljen v urniku aktivnosti, se prenese v načrt stroškov. Vsako aktivnost 
je nato treba uporabiti kot kontrolni seznam, da se preveri, ali so zagotovljena vsa potrebna 
sredstva (ali vložki) za njeno izvedbo. Sredstva je treba jasno in natančno opisati v stolpcu 
aktivnost/sredstva. Tako kot pri strukturi razdelitve dela je tudi tukaj pomembno, da tega ne 
storimo preveč podrobno. Če se isti vnos (npr. papir) pojavi pri več aktivnostih, potem je 
najbolje, da ga združimo pod eno aktivnostjo in to na načrtu ustrezno zabeležimo. Če obstajajo 
aktivnosti, za katere niso navedeni nobeni stroški, je morda smiselno, da jih pri načrtu stroškov 
izpustimo – ne bomo jih pozabili, saj bodo še vedno navedene v urniku aktivnosti. 
 
Razvrstitev sredstev v stroškovne kategorije 
Namen kategorizacije sredstev in stroškov je zagotoviti podlago za analiziranje ocenjenih 
izdatkov ter poznejše nadziranje vzorcev in napredovanja izdatkov. Če projekt razdelimo na 
njegove sestavne dele, lahko stroške kategoriziramo glede na področje aktivnosti (npr. vodenje, 
raziskovanje, usposabljanje) s seštevanjem skupnih vsot za vsak sestavni del. Vendar pa je prav 
tako treba določiti tudi stroškovne postavke znotraj sestavnih delov in jih sešteti med sestavnimi 
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deli. Ponavadi želimo poznati (med drugim) skupne stroške povezane z osebjem, opremo in 
materialno opremo, ne glede na to, v katerih sestavnih delih projekta so zajeti. To se doseže z 
razporejanjem vložkov in stroškov v opredeljene stroškovne kategorije. 
 
Na najvišji ravni so ti stroški ponavadi prikazani kot stroški za investicijsko vzdrževanje in kot 
tekoči obratovalni stroški.  

Opredelitev enot, količine in stroškov po enotah 
Ko smo razporedili vsa potrebna sredstva, lahko določimo enote (kilogrami, meseci  itd.), 
potrebne količine in stroške po enoti ter jih vpišemo v tabelo. Podatke o količini in stroških po 
enoti lahko nato uporabimo za izračun dejanskih četrtletnih, letnih in skupnih stroškov (glede na 
urnik aktivnosti) in jih načrtujemo v ustreznem časovnem okvirju.  
 
Bistveno je, da stroški projekta temeljijo na natančnih in realnih številkah, če želimo pozneje 
izvesti smiselno oceno stroškov in koristi ter sprejeti pravilne odločitve o naložbah. Stroške po 
enoti za vložke, ki bodo kupljeni pri zasebnih dobaviteljih, je treba preveriti z ustrezno raziskavo 
obstoječega trga. 
 
Stroške po enoti je treba opredeliti za vse vložke. Če je to težko (pri razvijanju učnih materialov, 
na primer), je morda bolje, da določimo pavšalno vsoto za materiale (glede na prejšnje izkušnje s 
potrebami po virih) in navedemo, da je ob razvijanju materialov potrebna ena enota. V takšnih 
primerih lahko v stolpec "enota" preprosto vpišemo "pavšal". 

Določitev vira financiranja 
Ponavadi projekte podpirajo zunanja sredstva in domači viri. Iz stroškov projektov bi zato 
morala biti razvidna razdelitev stroškov med različne vire financiranja tako, da je vsaki strani 
jasno, kolikšni so njeni prispevki. V stolpcu "vir financiranja" v načrtu stroškov je treba navesti 
črkovno oznako, iz katere je razvidno, kdo financira zadevne vložke. Ta črkovna oznaka se lahko 
nato uporabi za razvrstitev vseh opredeljenih stroškov, da se določijo ustrezne skupne vsote.  

Načrt stroškov 
Stroške je treba izračunati v stalnih cenah, posebej pa lahko prikažemo toleranco za 
nepredvidene fizične izdatke. Stroški se načrtujejo v razpredelnici s preprostimi formulami za 
pomnožitev letne količine s stroškom na enoto. 

Ocena ponavljajočih se stroškov 
Analizo ponavljajočih se poznejših stroškov je treba začeti z opredeljevanjem tistih stroškov, ki 
se bodo verjetno nadaljevali še po izteku projekta. Ti stroški se bodo najverjetneje pojavili na teh 
področjih: 
• stroški za osebje, toleranca in stroški usposabljanja; 
• mobilnost, potovanja znotraj EU in lokalna potovanja; 
• vzdrževanje opreme; 
• komunalni stroški (kot so, elektrika, voda in telefon); 
• potrošni material in oprema (kot so, papir, hrana, učni materiali, medicinska oprema); 
 
Slika 19 prikazuje primer načrta stroškov. 
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Slika 19: Primer načrta stroškov 

 

NAČRT STROŠKOV ZA PROJEKT TEMPUS

Enot Količina na načrt. obdobje Stroš. Vir finan- Stroški na načrt. obdobje Projekt Letni
Dejavnosti !. četrtl. 2. četrtl. 3. četrtl. 4. četrtl na enoto ciranja 1. četrtl 2. četrtl 3. četrtl 4. četrtl skup ponavlj. 

stroški

 4. Usposabljanje učiteljev 

 4.1 Priprava uč. materialov za učitelje

Str. osebja 
Interno osebje osebameseci 
Zunanji strokovnj. osebameseci 

Oprema 
Računalniki ne. 
Printerji ne. 
Pis. mater. pavšal 

6 6 6 6 1,000 Partner 6,000 6,000  6,000  6,000  24,000 
1 1 2,000 Tempus 0 2,000  0  2,000  4,000 

8 4 1,200 Tempus 9,600 4,800  0  0  14,400 
1 3 600 Tempus 600 1,800  0  0  2,400 
1 2,000 Tempus 2,000 0  0  0  2,000 2,000 

1. Prenesi dejavnosti iz 
urnika dejavnosti 

3. Vpiši vnose v  
str. kategorije 

2. Določi vnose 

4. Določi enote 

5. Določi količino 6. Določi stroške/enoto 

7. Določ. vira 

8. Načrt stroškov 

9. Izračunaj skup

10. Ocena pon. se stroškov

 Vir: Objective oriented project design & management, str. 27. 
 

Priprava tabel s povzetki stroškov 
S pravilno pripravljenim načrtom stroškov je priprava tabel s povzetki stroškov veliko lažja. Če 
smo ga vnesli v računalniško razpredelnico, nam večina programov omogoča, da razvrščamo 
svoje stroške z oznakami, ki smo jih uporabili za prikaz vira financiranja in oznako vnos/strošek. 
 
 

4.3.12. Povzetek navodil za ciljno usmerjeno oblikovanje projektov s pomočjo 
metodologije logičnega okvirja (LFA) 

 
1. Pravilno načrtovanega projekta, ki se bo ukvarjal z realnimi potrebami interesentov, ni 

mogoče izvesti brez analize obstoječega položaja. Zato je med analizo pomembno 
združiti predstavnike vseh ključnih interesentov. 

 
2. Logični okvir ne glede na svoje prednosti, kadar je jasno razumljen in se uporablja 

profesionalno, ne zagotavlja nobene čarobne rešitve za opredelitev ali načrtovanje 
dobrih projektov. Logični okvir je treba videti kot dinamično orodje, ki ga je treba 
ponovno ocenjevati in revidirati hkrati z razvijanjem projekta in spreminjanjem 
okoliščin. 

 
3. Cilji morajo biti SMART – specifični, izmerljivi, dosegljivi, realistični in časovno 

omejeni.. 
 

4. Preprosta navedba cilja ni dovolj. Če želimo zagotoviti izmerljivost cilja, ga morajo 
spremljati kazalci, v katerih so natančno opredeljeni količina, kvaliteta, čas, ciljna 
skupina in prostor (pogosto znani kot QQTTP). 

 
5. V tretjem stolpcu matrike je naveden vir informacij in način njihovega zbiranja. Ta naj 

bi vseboval: 
• obliko, v kateri naj bodo na voljo informacije 
• kdo bo zagotavljal podatke 
• v kakšnih razmikih jih je treba zagotavljati. 
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6. Sredstva so človeški, materialni in finančni viri, ki so potrebni za opravljanje 
načrtovanih aktivnosti in vodenje projekta. Če želimo zagotoviti natančne ocene 
sredstev in stroškov, potrebnih za projekt, je treba dovolj podrobno določiti 
načrtovane in podporne vodstvene aktivnosti. 

 
7. Urnik aktivnosti je način predstavitve aktivnosti nekega projekta, ki opredeljuje 

njihovo logično zaporedje in vse odvisnosti, ki so med njimi. Uporablja se tudi kot 
sredstvo za določanje odgovornih oseb za izvajanje posameznih aktivnosti. 
Najpomembneje je najti pravo raven podrobnosti. Načrtovalec mora nehati 
razčlenjevati aktivnost takoj, ko ima dovolj podrobnosti, da oceni potrebni čas in vire 
ter ima oseba, dejansko odgovorna za opravljanje dela, dovolj navodil o tem, kaj je 
treba storiti. 

 
8. Če želimo pozneje izvesti smiselno oceno stroškov in ugodnosti, ter sprejeti pravilne 

odločitve o naložbah, je bistveno, da stroški projekta temeljijo na točnih in realnih 
številkah. 

 
 
5. RAZISKAVA RAZISKOVALNO SVETOVALNIH PODJETIJ, KI 

PRIPRAVLJAJO PROGRAME IN PROJEKTE V OKVIRU 
REGIONALNE IN STRUKTURNE POLITIKE V SLOVENIJI 

 
5.1. Namen in cilj raziskave 
 
Odgovor na pereče vprašanje absorbcijske sposobnosti Slovenije, da bo v danem trenutku 
lahko uspešno in učinkovito koristila sredstva evropskih strukturnih skladov, je odvisen 
predvsem od tega, ali bo Slovenija pravočasno pripravila dovolj kvalitetnih projektov, s 
katerimi bo izvajala podprograme, programe in prednostne sklope Enotnega programskega 
dokumenta, ki ga bo pripravila in uskladila z Evropsko komisijo. Nosilci izvajanja regionalne 
in strukturne politike v Sloveniji bodo predvsem regionalne razvojne agencije in občine, 
katerim pa bodo pri snovanju programov in idejnih projektov ter pripravi projektnih 
predlogov pomagale različne profitne in neprofitne institucije Te institcuije pa morajo biti  
seznanjene s primerno metodologijo priprave projektov in programov, ki jo sprejema 
Evropska unija. Ena izmed najprimernejših metodologij, ki jo EU upošteva, je v predhodnih 
poglavjih predstavljena metodologija logičnega okvirja oziroma Logical Framework 
Approach (LFA).  
 
Namen raziskave raziskovalnih in svetovalnih institucij, ki na regionalnem in lokalnem nivoju 
pomagajo pripravljati programe in projekte v okviru regionalne in strukturne politike v 
Sloveniji, je preučiti njihovo pripravljenost na pripravo programov in projektov po evropskih, 
kot tudi slovenskih pravilih, predvsem pa med temi institucijami ugotoviti poznavanje in 
uporabo metode logičnega okvirja, katere pravilna uporaba zagotavlja visoko stopnjo 
uspešnosti izvedbe tako posameznega projekta kot tudi celotnega programa. 
 
Poleg splošne ugotovitve, koliko slovenskih svetovalnih institucij pri svojem delu uporablja 
metodologijo logičnega okvirja, je bila želja predstaviti tudi geografsko koncentracijo 
»usposobljenih« podjetij v Sloveniji, ki lahko pomagajo lokalnim skupnostim in regionalnim 
razvojnim agencijam pri učinkoviti implementaciji regionalnega razvojnega programa s 
pripravo projektov po priporočeni LFA metodologiji. 
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5.2. Raziskovalna hipoteza 
 
Kot izhodiščno hipotezo raziskave sem vzel trditev, da je v Sloveniji premalo usposobljenih 
podjetij za pripravo programov in projektov po metodologiji, ki jo priporoča Evropska unija, 
kar nevarno zmanjšuje absorbcijsko sposobnost Slovenije za koriščenje strukturnih skladov 
EU že v prvem programskem obdobju od leta 2004 do 2006 in kar posledično slabi 
pogajalsko moč Slovenije pri pogajanjih za sredstva EU za naslednje programsko obdobje. 
 
 
5.3. Metodologija 
 
Metodologija raziskave je temeljila na vprašalniku, ki sem ga z različnimi partnerji predhodno 
usklajeval z nivoja treh različnih področij: 
1. področje vsebine; 
2. področje tehnične oblike vprašalnika; 
3. področje primernosti vprašanj za bodoče anketirance. 
 
Na področju vsebine raziskave sem se posvetoval predvsem s strokovnjaki Agencije RS za 
regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarstvo, tehnična vprašanja o strukturi in primernosti 
vprašanj pa sem reševal s strokovnjaki enega izmed vodilnih podjetij za raziskavo javnega 
mnenja v Sloveniji (Iteo d.d.), partnerji iz regionalnih razvojnih agencij ter zasebnim 
svetovalnim podjetjem Oikos d.o.o., ki že več let uspešno deluje na raziskovanem področju. 
Anketiranci so si pripravljen vprašalnik sneli s spletne strani Agencije RS za regionalni razvoj 
oz. so ga prejeli po elektronski pošti. 
 
 
5.4. Oblikovanje vprašalnika 
 
Po oblikovanju vprašalnika sem izvedel testno zbiranje podatkov v treh institucijah (dveh 
regionalnih razvojnih agencijah in enemu svetovalnemu podjetju) in več posameznikih, ki po 
velikosti in dejavnosti ustrezajo vzorcu in so del moje osebne mreže (network-a). S tem sem 
preveril razumljivost in jasnost postavljenih vprašanj ter razpoložljivost podatkov v podjetjih 
in s tem možnost kakovostnega izpolnjevanja vprašalnikov.  
 
Vprašalnik (glej prilogo 2) je bil razdeljen na pet glavnih sklopov: 

1. Osebna izkaznica (kontaktni podatki, prisotnost na spletnih straneh, pravna oblika, 
leto ustanovitve, kontaktna oseba in ustanovitelji); 

2. Kadri (kadrovska izobrazbena struktura, kadrovski načrti in potrebe); 
3. Poslovna realizacija (pretekla in načrtovana realizacija, realizacija v tujini, struktura 

obstoječih in predvidenih naročnikov in področij dela, geografsko območje delovanja, 
pričakovan odstotek zaslužka od vrednosti projekta); 

4. Metodologija dela (pridobivanje informacij, težave pri delu, uporabljene metodologije 
pri pripravi projektov, poročanje, poznavanje, uporaba in ocena LFA metodologije); 

5. Predlogi za izboljšave (pomembni elementi za pripravo projektov, predlogi izboljšanja 
odnosa naročnik-izvajalec, označba želje po obveščenosti o rezultatih raziskave). 

 
Takoj pod naslovom vprašalnika sem navedel tudi poudarjeno izjavo, s katero sem 
zagotavljal, da bodo odgovori posameznega podjetja oz. institucije strogo zaupni ter da bodo 
rezultati raziskave objavljeni izključno v seštevkih in ne na ravni posameznega anketiranca. 
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5.5. Vzorec institucij/podjetij 
 
Pred pozivom k izpolnitvi vprašalnika je bilo potrebno sestaviti spisek potencialnih 
anketirancev, ki se predvidoma ukvarjajo s pripravo razvojnih programov in projektov na 
regionalni in lokalni ravni, pri čemer sem za pomoč ponovno zaprosil vse zgoraj navedene 
institucije in Pospeševalni center za malo gospodarstvo, ki je posredoval seznam regionalnih 
in lokalnih pospeševalnih centrov. Vzorec podjetij so tako predstavljale predvsem regionalne 
razvojne agencije, regionalni in lokalni pospeševalni centri ter druga podjetja, ki imajo po 
mnenju »osebne mreže« največ izkušenj pri pripravi projektov za koriščenje sredstev 
evropskih predstrukturnih skladov (predvsem PHARE) in/ali pripravi programov, ki izhajajo 
iz regionalnih ali občinskih razvojnih programov. K izpolnitvi vprašalnika je bilo tako po 
oblikovanju primernega spiska pozvanih 110 slovenskih podjetij. 
 
 
5.6. Zbiranje podatkov 
 
Vprašalnik je bil po dogovoru z vodstvom kot posebna aktivnost Agencije RS za regionalni 
razvoj objavljen na njenih spletnih straneh, s koder so si ga lahko anketiranci posneli, stiskali, 
izpolnili in poslali na naveden naslov. Poleg obvestila in pripetega vprašalnika sem podjetja in 
institucije pozval k izpolnitvi vprašalnika po klasični, večino pa tudi po elektronski pošti. 
Zaradi obsežnosti, tehničnih in finančnih ovir vprašalnika žal ni bilo mogoče pripraviti za 
izpolnjevanje neposredno na spletnih straneh, kakor je bilo to prvotno načrtovano. Zbiranje 
izpolnjenih vprašalnikov je trajalo tri tedne, na poziv pa se je odzvalo kar 52 anketirancev 
oziroma dobrih 47% pozvanih podjetij. 
 
 
5.7. Obdelava podatkov in prikaz rezultatov 
 
Po vpisu podatkov v bazo, pripravljeno in delno obdelano v programu MS Access sem 
ugotovil, da nekaj vprašalnikov odstopa od pričakovanega vzorca (npr. občine, proizvodna 
podjetja ter podjetje za raziskavo javnega mnenja), zato je bilo izmed 52 prejetih odgovorov 
analiziranih le 47. Dokončno obdelavo in grafični prikaz podatkov, uvoženih iz Access-a, sem 
izvedel s pomočjo programa MS Excel. 
 

5.7.1. Splošno iz osebne izkaznice 
 
Pri analizi splošnih podatkov iz "osebne izkaznice" je bilo ugotovljenih nekaj splošnih 
dejstev: 
• 98% anketiranih podjetij pri svojem delu uporablja elektronsko pošto; 
• 60% podjetij se ponaša z lastno spletno stranjo; 
• po pravni obliki je med svetovalnimi podjetji 64% družb z omejeno odgovornostjo, 32% 

zavodov in 4% gospodarskih interesnih združenj; 
• skoraj dve tretjini anketiranih podjetij je bilo ustanovljenih v obdobju med 1994 in 2000; 
• pri pregledu strukture podjetij po ustanoviteljih je tretjina (32%) profitnih zasebnih 

podjetij, skoraj polovica institucij (47%) je del neprofitnega javnega sektorja, katerim 
lahko prištejemo še 21% neprofitnih podjetij, ustanovljenih z mešanim zasebnim in 
javnim kapitalom. 
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5.7.2. Kadri 
 
Slika 20 prikazuje povprečno izobrazbeno strukturo v podjetjih. Skoraj dve tretjini (64%) 
vseh zaposlenih ima najmanj univerzitetno diplomo VII. stopnje, kar nakazuje na visoko 
strokovno zahtevnost dela v tej panogi. 
 

Slika 20: Povprečna izobrazbena struktura v raziskovanih podjetjih 

VII. - 
univerzitetna

49%

VIII. - 
specialistični 

študij
1%

VIII. - 
magisterij

10%

IX. - doktorat
5%

V. - srednja
20%

VI. - 
strokovna

15%

 
 
V anketiranih svetovalnih podjetjih imajo v povprečju 7 redno zaposlenih, ocenjena 
povprečna idealna velikost posameznega podjetja v številu redno zaposlenih pa je 12. Zato ni 
presenetljivo, da se zaradi malega števila redno zaposlenih posredovanje dela zunanjim 
podizvajalcem giblje do celo neverjetnih 90% vrednosti naročil, vendar outsourcing v 
povprečju ne presega 27% celotne realizacije. 
 
V letu 2002 načrtuje nove zaposlitve 55% podjetij, v letu 2003 pa kar 83%. V povprečju 
nameravajo podjetja zaposliti enega ali dva dodatna strokovnjaka na leto, nobeno podjetje pa 
ne planira ne več kot tri nove zaposlitve letno.  
 
Podjetja povprašujejo predvsem po kadru z naslednjimi karakteristikami: 
• najmanj univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) - najpogosteje ekonomska smer, 

specializacije menedžment, podjetništvo ter ravnanje s človeškimi viri, pa tudi področja 
poznavanja varstva okolja in ravnanja s prostorom, 

• pripravljenost za timsko delo,  
• samostojnost in samoiniciativnost,  
• splošna razgledanost,  
• kreativnost, 
• komunikativnost, 
• odgovornost, 
• organizacijske in koordinacijske sposobnosti, 
• pripravljenost na dodatno izobraževanje, 
• aktivno znanje angleškega jezika, 
• znanja projektnega vodenja, 
• zaželjeno je nekaj let delovnih izkušenj, 
• poznavanje računalniških orodij iz okolja Windows ter 
• vozniški izpit B-kategorije. 
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5.7.3. Poslovna realizacija 
 
Minimalno, maksimalno in povprečno skupno realizacijo in realizacijo na zaposlenega v letih 
2000 in 2001 prikazujeta tabeli 8 in 9. 
 

Tabela 9: Realizacija priprave programov in projektov v letih 2000 in 2001 

Realizacija 2000 
(SIT) 

2001 
(SIT) 

minimalna 1.125.000 688.995
maksimalna 319.000.000 361.000.000
povprečna 41.415.081 52.526.747

 

Tabela 10: Realizacija priprave programov in projektov v letih 2000 in 2001 na 
zaposlenega 

Realizacija na 
zaposlenega 

2000 
(SIT) 

2001 
(SIT) 

minimalna 281.250 229.665 
maksimalna 24.538.461 27.769.230 
povprečna 5.345.232 7.336.546 

 
Povprečna skupna realizacija okrog 50 mio SIT v letu 2001 ter več kot 7 mio SIT realizacije 
na zaposlenega v istem letu nakazujeta, da je programiranje in projektiranje v okviru domače 
pa tudi evropske regionalne in strukturne politike precej donosen posel, ki iz leta v leto 
narašča. Tako se je realizacija na zaposlenega iz leta 2000 do 2001 povečala kar za 37,25%. 
 
Realizacija doma v primerjavi s tujino se je gibala med 30% in 100%, v povprečju pa kar 
92%. Anketirana podjetja tako opravljajo veliko večino dela predvsem na slovenskem trgu. 
 
Relativen delež realizacije po naročnikih v letu prikazuje slika 21. 
 

Slika 21: Delež realizacije priprave projektov po naročnikih v letu 2001 
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Najpogostejši naročniki priprave projektov so lokalne skupnosti oziroma občine (30%), 
vladni organi (28%) in podjetniški sektor (26%). Marginalni delež kot naročniki predstavljajo 
nevladne in neprofitne organizacije, Evropska komisija, regionalne razvojne agencije in drugi, 
skupaj ne več kot 16% celotnega deleža v realizaciji od priprave projektov. Med drugimi 
naročniki so anketiranci navajali predvsem javna podjetja. 
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Anketiranci so odgovarjali tudi na vprašanje, na katerih področjih razvoja je bilo 
posamezno njihovo podjetje aktivno v letu 2001. Pri tem so anketiranci morali razlikovati 
med pripravo strateških in izvedbenih programov po vrstah (slika 22) ter pripravo projektov 
po posameznih področjih razvoja (slika 23). 
 

Slika 22: Delež priprave strateških in izvedbenih programov po vrstah 
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Več kot polovico realizacije vseh programov predstavljajo regionalni in občinski razvojni 
programi, katerim pa lahko prištejemo tudi skupne razvojne programe, ki jih skupaj pripravlja 
več sosednjih občin30. Drugi programi predstavljajo predvsem različne okoljske in 
podjetniške programe, ki jih geografsko ni mogoče opredeliti. 
 

Slika 23: Delež priprave projektov po posameznih področjih razvoja 
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Največ projektov (27%) se pripravlja s področja malega gospodarstva in turizma, sledijo pa 
projekti s področja gospodarstva (22%), kmetijstva (19%), okolja in prostora (16%), 
človeških virov (11%) in drugi (5%). Glede na anketirano skupino, katero so sestavljali 
predvsem razvojni centri, katerih ustanovitev je spodbudilo Ministrstvo za gospodarstvo ne 
preseneča rezultat, da je kar polovica projektov namenjena gospodarskemu razvoju. 

                                                 
30 Primer skupnega razvojnega programa predstavlja t.i. Podjetna regija, ki jo sestavljajo občine Vodice, Trzin, 
Moravče, Mengeš, Lukovica, Komenda, Kamnik in Domžale. Skupni razvojni program, v katerem so analizirali 
območje, ki ga obsegajo ter pripravili nekaj strateških usmeritev razvoja so predstavili na spletnih straneh. [URL: 
http://www.podjetnaregija.org], 17.6.2002. 
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Slika 24 prikazuje, kako pomembni so po mnenju ankentirancev za naročnike posamezni 
kriteriji, po katerih se le-ti odločajo za izbor njihove ponudbe. 
 

Slika 24: Pomembnost posameznih kriterijev za naročnike, po katerih se odločajo za 
izbor ponudbe (z vidika izvajalcev) 
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Po mnenju izvajalcev so za naročnike daleč najpomembnejše pridobljene reference 
ponudnika, sledita pa jim cena in sestava delovne oz. projektne skupine. Slednji odgovor 
nakazuje povezavo na reference ponudnika, saj morajo ponavadi ponudniki poleg generalnih 
referenc podjetja pogosto priložiti tudi reference strokovnjakov, ki bodo sodelovali v 
projektni skupini. Terminski načrt se je znašel na četrtem mestu, tesno za njim pa predložena 
metodologija dela.  
 
Med drugimi pomembnimi kriteriji, ki z vidika izvajalcev vplivajo na izbor ponudbe so 
poznavanje lokalnega okolja, image podjetja, predložen plan financiranja, razpoložljivost 
kadra, zaupanje izvajalcu, vključevanje njihovih strokovnjakov v projektni tim ter predlagan 
način sodelovanja z naročnikom. 
 
Odgovori ne govorijo v prid potencialnim novim podjetjem, ki želijo vstopiti na ta trg. Tudi 
naročniki očitno niso pripravljeni sprejeti tveganja z izborom neznanega podjetja, kar 
ponovno nakazuje na pregovorno majhnost slovenskega prostora in poslovne kulture, kjer se 
velik del poslov pridobiva na osnovi osebnih poznanstev in sklepanja poslov predvsem z 
znanimi podjetji v tej panogi. 
 
Pri vprašanju, katero področje dela smatrajo, da je njihov glavni “adut”, sem dobil 
popolnoma izenačene odgovore med (i) koordinacijo in usklajevanjem partnerjev ter 
projektnih skupin, (ii) samostojno pripravo programov oz. projektov ter (iii) izvajanjem 
programov oz. projektov. Za vsakega izmed ponujenih odgovorov se je odločila natanko 
tretjina anketirancev. Pogosto se je dogajalo tudi, da so bili navkljub navodilu o obkrožitvi 
zgolj enega odgovora, obkroženi vsi trije. Iz tega je moč razbrati željo po nadaljevanju 
univerzalnosti delovanja, ne pa tudi po specializaciji dela posameznega podjetja. Zaradi 
transparentnosti izvajanja razvojne politike bi bilo smiselno, če bi bile regionalne razvojne 
agencije v prihodnosti zgolj koordinatorji oz. skrbniki celotnega razvojnega programa, razna 
zunanja podjetja pa pripravljalci in izvajalci projektov, ki izhajajo iz regionalnega razvojnega 
programa. Problem je verjetno v nejasni prihodnosti, ki jo prinaša EU kot tudi v tem, da 
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država nima jasno zasnovanega sistema izvajanja regionalne in strukturne politike v Sloveniji, 
kjer bi podjetja jasno videla svojo priložnost oziroma tržno nišo.  
 
V nasprotju s pričakovanji med prejetimi vprašalniki ni bilo niti enega iz Prekmurja, zato 
načrtovanega prikaza koncentracije svetovalnih podjetij po statističnih regijah ni smiselno 
prikazovati, ker bi bila slika popolnoma nerealna. Ker velja, da je to območje po statističnih 
rezultatih najbolj ogroženo v Sloveniji31, mu država namenja znaten delež razvojnih spodbud. 
Prav koncentracija različnih nacionalnih in evropskih spodbud tej regiji je spodbudila 
kadrovski in kapitalni razvoj najmanj štirih znanih razvojnih institucij, ki pa na vprašalnik iz 
neznanih razlogov niso želela odgovarjati. S tem so žal onemogočile relevanten prikaz 
geografske koncentracije svetovalnih in razvojnih podjetij po statističnih regijah. 
 
Slika 25 prikazuje splošno usmerjenost anketiranih podjetij na osnovi trenutnega in želenega 
območja delovanja. 

Slika 25: Trenutno in želeno območje delovanja 
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Območje delovanja anketiranih podjetij je dokaj različno. Večina podjetij deluje na območju 
celotne Slovenije, pa tudi tujine. Dobra petina jih deluje le na območju statistične regije, v 
kateri so registrirani, nekoliko manjši delež pa jih deluje tudi preko mej njihove statistične 
regije. Preostala podjetja so usmerjena izrazito lokalno, saj delujejo zgolj na občinskem oz. 
medobčinskem nivoju. Bolj zanimiv podatek je izraženo prepričanje večine podjetij, ki se že v 
naslednjih treh letih vidijo kot izvozniki svojih storitev v tujino. Precej bolj realen pogled ima 
kaka tretjina anketirancev, ki načrtuje svoje delovanje predvsem na območju svoje pa tudi 
bližnjih regij znotraj države. 
 
Podjetja predvidevajo, da bodo tudi v naslednjih dveh letih njihovi naročniki v povprečju 
vladni organi (ministrstva, agencije in drugi organi v sestavi), regionalne razvojne agencije 
lokalne skupnosti (občine) in zasebni podjetniški sektor. 
 
S področja vsebine projektov so anketiranci odgovarjali na dve vprašanji.  
1) vsebine, po katerih bodo predvsem povpraševali njihovi naročniki v prihodnjih dveh letih 

so priprava in izvedba: 
• izvedbenih projektov, ki izhajajo iz regionalnih razvojnih programov, 
• projektov s področja pospeševanje podjetništva, 
• projektov s področja razvoja podeželja, 
• projektov s področja razvojne infrastrukture, 
• projektov s področja razvoja človeških virov ter znanja za razvoj, 

                                                 
31 Glej tabelo 1.  
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• projektov s področja ekologije, 
• projektov s področja turizma, 
• projektov s področja čezmejnega sodelovanja, 
• tehnične pomoči pri pripravi javnih in zasebnih projektov in razpisnih dokumentacij 

za prijavo na javne razpise, 
• svetovanje ali celo upravljanje oz. koordinacija zahtevnejših projektov in 
• izdelava poslovnih načrtov podjetnikom in kmetom. 
 

2) vsebine, ki bodo v naslednjih leti izgubile na pomenu, pa so: 
• neinterdisciplinarne študije in razvojni programi, 
• izdelava splošnih strategij in vizij območja, 
• programi reševanja podjetij v težavah, 
• vrednotenje podjetij, 
• generalistično svetovanje podjetnikom, 
• osnovne raziskave, 
• programi razvoja konvencionalnega kmetijstva, 
• programi razvoja masovnega turizma in 
• projekti priprave študij in strategij, ki kot rezultat ne predvidevajo izvedbo konkretnih 

akcij. 
 
Pri vprašanju, kolikšen odstotek zaslužka od vrednosti projekta v povprečju podjetja pri 
pripravi projekta pričakujejo, so bili odgovori precej razgibani, predvsem zaradi razlik v 
obsežnosti projektov (tako fizično kot finančno). Najmanjši pričakovan zaslužek od vrednosti 
projekta je 4%, največji pa kar 80%. Povprečje pričakovanega zaslužka se je gibalo okrog 
14,4% skupne vrednosti projekta. 
 

5.7.4. Metodologija dela 
 
Zanimalo me je tudi, kakšne metodologije dela pri svojem delu uporabljajo anketirana 
podjetja. Glavni namen tega poglavja je bilo preveriti, ali podjetja poznajo in uporabljajo 
predvsem metodologijo logičnega okvirja (LFA), ki sem jo predstavil v prejšnjih poglavjih. 
Ker metodologijo priporoča tudi Evropska komisija, je ta podatek relevanten za oceno 
absorbcijske pripravljenosti slovenske podjetniške sfere za bodoče koriščenje nacionalnih 
sredstev in evropskih strukturnih skladov, ki bodo sofinancirali zgolj projekte, pripravljene na 
transparentni in koherentni strateški programski osnovi, ki jo je mogoče učinkovito pripraviti 
z obravnavano metodologijo. 
 
V sliki 26 je predstavljeno, kje izvajalci najpogosteje pridobivajo informacije o poslovnih 
priložnostih. 
 
V veliki večini izvajalci pridobivajo posel predvsem s spremljanjem javnih razpisov v 
Uradnem listu Republike Slovenije in prijav na te razpise. Drugo mesto si delijo projekti, 
pripravljeni na osnovi lastnih idej in ponujenih potencialnim naročnikom, pridobivanje 
informacij na osnovi osebnih kontaktov in sodelovanje z občinami, ki so najpogostejši 
naročnik njihovih storitev. Večkrat izvajalci spremljajo tudi spletne strani potencialnih 
naročnikov, manj pa jih pridobiva posel na osnovi posebnih nacionalnih, regionalnih 
čezmejnih ali podobnih programov, ki bodo pridobili na pomembnosti šele v bližnji 
prihodnosti, predvsem pa po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. 
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Slika 26: Najpogosteje pridobivanje informacij o poslovnih priložnostih 
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Zanimivi so tudi odgovori, ki so jih anketiranci podali na vprašanje, na kakšne težave so 
največkrat naleteli  pri pripravi in izvedbi projektov. Odgovore prikazuje slika 27. 
 

Slika 27: Težave, na katere podjetja najpogosteje naletijo pri pripravi in izvedbi 
projektov 
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Kot najpogostejšo težavo pri pripravi in izvedbi projektov so izvajalci navajali nerednost 
izplačil pogodbenih zneskov, kar je relativno razumljivo, saj imajo proračunski uporabniki od 
30 do 90 dni rok za izplačilo pogodbenega zneska, prav tako pa zaradi občasnih proračunskih 
težav ali nesprejetega proračuna lahko Ministrstvo za finance začasno prekine izplačevanje 
pogodbenih zneskov za določeno obdobje. Naslednja težava, na katero izvajalci pogosto 
naletijo, je pomanjkanje časa oz. lovljenje pogodbenih rokov. Zakaj do tega pride, ni najbolj 
jasno, predvideva pa se, da so predloženi terminski plani izvedbe projekta velikokrat 
zastavljeni preambiciozno ali pa tako zahtevajo kratki roki, ki jih že v razpisni dokumentaciji 
določijo naročniki. Prav tako so lahko administrativne ovire signifikanten atribut pri zaviranju 
izvedbe projekta. Zanimivo je, da je prenizka cena šele na četrtem mestu, poleg tega pa je teža 
tega argumenta srednja. To nakazuje, da so izvajalci zadovoljni s cenami, ki jih dosegajo za 
svoje delo. Manjkrat izvajalci naletijo na težave na področju nesodelovanja partnerjev na 
projektu, prav tako pa ne čutijo pomanjkanja ustreznih kadrov ali težav, na katere bi morebiti 
naleteli zaradi različnih metodologij, ki jih zahtevajo naročniki. Očitno so izvajalci tudi dobro 
organizirani, projekti pa pri implementaciji malokrat naletijo na težave v okolju, za katerega 
se pripravljajo. 
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Anketiranci so navedli tudi nekatere druge težave pri delu in sicer jih moti nedorečenost 
javnih razpisov in nejasno definirani cilji, ki jih v razpisnih dokumentacijah navajajo 
naročniki, neprimerna pa je tudi enoletna proračunska logika, ki ne omogoča večletnega 
planiranja zahtevnejših projektov. 
 
Glede na dejstvo, da to delo preferira metodologijo logičnega okvirja (LFA), me je zanimalo, 
katere znane metodologije izvajalci pri svojem delu pravzaprav najpogosteje uporabljajo. 
Izkazalo se je, da so poleg LFA najpogosteje uporabljane naslednje metodologije: 

• GMA – Global Management Approach,  
• SWOT, 
• brainstorming, 
• WBS – Work Breakdown Structure, 
• Balanced Scorecard (Project Mapping),  
• miselni proces TOC (teorija omejitev), 
• ter druge metodologije, ki izhajajo predvsem iz projektnega managementa. 

 
40,4% anketirancev se je pri tem izjasnilo, da za domače in tuje naročnike uporabljajo 
različne metodologije za pripravo projektov. Med razlogi za razlikovanja so navajali 
predvsem dejstvo, da so postopki oz. razpisni pogoji ponavadi jasno predpisani že v razpisni 
dokumentaciji, predvsem pri tujih naročnikih. Vsak od navedenih naročnikov ima oblikovano 
svojo metodologijo, ki jo predpisuje za prijavo projektov in je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Metodologije imajo podobna izhodišča glede opredelitve problemov, ciljev, 
aktivnosti, terminskega načrta ipd., razlikujejo pa se na primer v načinu načrtovanja 
ekonomike projektov. 
 
Na bistveno vprašanje raziskave, je kar 63,8% anketirancev izjavilo, da pozna metodologijo 
logičnega okvirja (LFA). Od tistih, ki poznajo LFA, pa se je kar 86,7% anketirancev 
izjasnilo, da jo pri svojem delu tudi uporabljajo! Kako uporabna je ta metodologija po 
posameznih fazah projektnega cikla prikazuje slika 28. 
 

Slika 28: Ocenjena uporabnost LFA metodologije po posameznih fazah projektnega 
cikla 
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Uporabniki pripisujejo največjo koristnost LFA metodologije predvsem v fazi planiranja, 
visoko pa jo cenijo tudi v fazi vrednotenja po zaključeni izvedbi projekta. Nekoliko nižjo 
oceno je prejela faza spremljanja, sledi pa ji faza organiziranja. Najmanjšo uporabnost LFA 
metodologije uporabniki vidijo v fazi izvajanja. Sam podobno menim, da je metodologija 
najprimernejša v procesu planiranja, vendar pa kvalitetno zastavljena matrika lahko posreduje 
koristne informacije tudi med spremljanjem in vrednotenjem izvajanja programa.  
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Izmed naštetih priročnikov, pravilnikov in navodil anketiranci najpogosteje uporabljajo 
regulative in direktive EU, nacionalno zakonodajo ter navodila in razpisno dokumentacijo 
naročnikov. Poleg te literature anketiranci omenjajo tudi uporabo predpisane metodologije za 
izdelavo investicijskih programov, strokovne priročnike raznih strok, priročnike iz seminarjev 
LFA, GMA ter literaturo s podiplomskega študija. 
 
Zanimalo me je tudi, komu izvajalci poročajo o svojem delu. Razumljivo je bil najpogostejši 
odgovor naročniku, prav tako pogosto pa tudi partnerjem na projektu, zaposlenim na rednih 
sestankih in ustanoviteljem oz. lastnikom ter nadzornim organom podjetja. Nekoliko manj 
poročajo izvajalci le širši javnosti. Način poročanja prikazuje slika 29. 
 

Slika 29: Najpogostejši način poročanja o uspehu na projektu 
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Tudi v tem primeru je očitno, da se polovica izvajalcev prilagaja naročniku oz. njegovim 
predpisanim obrazcem. Tretjina jih poroča v prosti obliki, 15% na podlagi lastnih internih 
obrazcev, 6% pa na drug način. 
 

5.7.5. Predlogi anketirancev 
 
Zadnje poglavje vprašalnika je bilo namenjeno predlogom in nasvetom anketirancev za 
izboljšanje delovnih pogojev in procedur. Najprej so odgovarjali na pomembnost posameznih 
elementov, ki odločilno vplivajo na kvaliteto priprave pa tudi izvedbe nekega projekta. 
Rangiranje najpomembnejših elementov je predstavljeno v sliki 30. 
 
Anketiranci so ocenili, da je podrobno poznavanje problema ključen element za pripravo in 
izvedbo dobrega projekta. Takoj za tem se izkaže pomembnost kadrovske strukture in dela z 
ljudmi, ki sodelujejo v projektni skupini. Povezavo na pomembnost sodelovanja različnih 
skupin ljudi, ki pri projektu sodelujejo predstavlja tudi ocenjena pomembnost vključevanja 
ciljnih skupin, za katere se projekt pripravlja in izvaja, s tem pa tudi povezana podpora 
projektu v okolju in zgodnje vključevanje partnerjev - stakeholderjev že pred začetkom 
priprave projekta. Predhodno zagotovljena finančna sredstva so očitno še vedno zelo 
pomembna, pa vendarle je poznavanje in delo z ljudmi v okolju bistveno pomembnejše. Izbor 
metodologije je po mnenju anketirancev pomemben šele, ko so znani prej navedeni dejavniki. 
 



 

 86

Slika 30: Najpomembnejši elementi za pripravo dobrega projekta 
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Z zadnjim vprašanjem sem poizkušal izvedeti, kako bi naročniki, med katerimi so predvsem 
država in lokalne skupnosti, izvajalcem lahko olajšali delo. Najpogostejše odgovore bi lahko 
združili v naslednje sklope predlogov, razvrščene po številu pripomb in predlogov: 

 
1. Enotna metodologija prijave projektov 
Izvajalci najbolj pogrešajo jasna in konkretna navodila naročnikov, ki jih le-ti objavijo v 
svojih razpisih, predvsem pa jasno definiran problem in cilji, ki jih želijo naročniki doseči 
z realizacijo projekta. Velik problem predstavljajo tudi nerazčiščeni pomeni podobnih 
izrazov, kjer se razlike kažejo predvsem v nejasnih prevodih evropskih pravil in 
implementacija le-teh v domačih razpisih. Potrebno je tudi vzpostaviti jasna pravila igre, 
ki se dolgoročno ne bi spreminjala. Projekt, načrtovan danes in v katerega so bila vložena 
znatna sredstva, čas in ljudje, je lahko zaradi spremenjenih pogojev čez čas neprimeren za 
sofinanciranje. S tem je onemogočeno planiranje zahtevnejših projektov na dolgi rok. 
 
2. Pravočasnost in ažurnost informacij 
Kaže se velika potreba po kvalitetnem pretoku informacij med izvajalci in naročniki, 
predvsem pa izvajalci pogrešajo pravočasno najavo razpisov, ki bi bila lahko objavljena 
na ažurnih spletnih straneh, primerno pa bi bilo tudi obveščanje po elektronski pošti z 
vzpostavitvijo mail liste. Na omenjenih spletnih straneh naročnikov bi bili objavljeni 
primeri dobre prakse, ki bi pripravljalcem projektov tudi metodolško olajšali delo. 

 
3. Sodelovanje naročnika pri pripravi in izvedbi projekta 
Naročniki očitno zelo slabo sodelujejo z izbranimi izvajalci, s katerimi ne sodelujejo do 
zaključka oziroma do oddaje rezultatov. Zato izvajalci predlagajo določitev kompetentne 
osebe (skrbnika projekta) s strani naročnika, ki bi bila v času priprave oz. izvedbe projekta 
na voljo za informacije in pravočasno usmerjali projekt v želeno smer.  
 
4. Finančna disciplina naročnikov 
Izvajalci ugotavljajo, da je finančna disciplina proračunskih uporabnikov precej šibka. Od 
naročnikov pričakujejo predvsem pravočasno poravnavo finančnih obveznosti, ki 
mnogokrat za več tednov in celo mesecev presegajo pogodbene roke za izplačila. Prav 
tako predlagajo povezovanje virov financiranja, saj mnogokrat podobne projekte 
razpisujejo različna ministrstva. Z namenom koncentracije sredstev bi se ob izboljšanem 
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sodelovanju ministrstev lahko usmerili v pripravo in izvedbo večjih in pomembnejših 
projektov. 
 
5. Sprememba zakonodaje in proračunske logike  
Državni proračun Republike Slovenije je bil do vključno leta 2001 sprejeman zgolj za eno 
leto. Razvojna politika Evropske unije nas sili v večletno proračunsko načrtovanje. Prvič 
je osnutek proračuna za dve leti in sicer za leto 2002 in 2003 Vlada RS sprejela v 
letošnjem letu. Izvajalci torej pričakujejo večletni razvojno usmerjeni proračun, ki bo ob 
kombinaciji s pravočasno napovedjo razpisov pripomogel k dolgoročnemu razvojnemu 
načrtovanju in implementaciji. Prav tako izvajalce motijo nekateri zapleteni 
administrativni postopki, zato bi bilo smiselno razmisliti o spremembi zakonodaje na 
različnih področjih. 

 
 
6. PREDLOGI ZA IZKORIŠČANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI NA 

PODROČJU PRENOVLJENEGA RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA 
V SLOVENIJI 

 
Prenovljena domača razvojna politika in vstopanje Slovenije v Evropsko unijo predstavlja 
izziv in priložnost tako za Vlado kot tudi za gospodarske subjekte v državi. Pri tem vidim 
priložnost tako za obstoječa kot tudi nova svetovalna podjetja, ki lahko pomagajo izvajati in 
pripravljati dolgoročne razvojne programe in projekte predvsem na regionalnem in lokalnem 
nivoju. Raziskava je pokazala, da je domača konkurenca v tej panogi sicer številčna, vendar 
precej kadrovsko podhranjena, da bi lahko govorili o znatni pričakovani rasti števila teh 
podjetij in institucij. Večjo nevarnost predstavljajo tuja svetovalna podjetja, ki vidijo svojo 
poslovno priložnost v državah kandidatkah, bodočih članicah EU32. Prostora v panogi je torej 
še vedno dovolj, težave ob vstopu v panogo pa predstavljajo predvsem tendenca naročnikov k 
izboru znanih, pa tudi lokalnih razvojnih centrov, ki so si z nekajletnim delom na trgu 
pridobili zaupanje naročnikov in primerne reference. Najrazvitejša svetovalna podjetja 
delujejo predvsem v regijah, ki mejijo na Italijo, Avstrijo in Madžarsko, saj so največ izkušenj 
s pripravo projektov po evropskih merilih pridobile pri izvajanju programa Phare CBC (Cross 
Border Cooperation) oz. programov čezmejnega sodelovanja, ki jih je podprla Evropska unija 
na osnovi predstukturne pomoči državam kandidatkam za vstop v Zvezo. Znatno manj 
izkušenj imajo redke razvojno svetovalne institucije na jugu države in sicer v regijah, ki 
mejijo zgolj na Republiko Hrvaško, saj to območje nima omembe vrednih izkušenj pri 
pripravi projektov, sofinanciranih s strani EU, saj se program Phare CBC na tem območju ni 
izvajal, ker Hrvaška (še) nima statusa pridružene članice. 
 
Poslovnih priložnosti je dovolj. V Sloveniji, za primer, imamo 193 občin, med katerimi je 
veliko majhnih, ki zaradi kronično pomanjkljive kadrovske strukture ne zmorejo oblikovati 
lastnih razvojnih oddelkov. V procesu izvajanja prenovljene regionalne in strukturne razvojne 
politike je pričakovati, da bodo vse občine v Sloveniji potrebovale lastne večletne razvojne 
programe, katere pripravo bodo morale prepustiti specializiranim razvojnim institucijam, 
izvedbo programov pa raznim izvajalcem. Prav tako bodo pomoč pri svojem delu potrebovale 
regionalneragionalne razvojne agencije, saj same poleg zahtevane koordinacije priprave , 
spremljanja in vrednotenja izvajanja regionalnih razvojnih programov ne bodo zmogle tudi 

                                                 
32 Vkolikor so projekti financirani s strani EU, je potrebno ob izpolnjevanju določenih pogojev (v nekaterih 
primerih že, ko vrednost projekta presega 30.000 EUR) objaviti mednarodni javni razpis oz. naročilo, na kar se 
odzove tudi tuja konkurenca. 
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pripravo in vodenja velikega števila projektov, ki bodo nastali v večletnem programskem 
obdobju. Nenazadnje je potrebno omeniti razne vladne in nevladne institucije, ministrstva in 
nacionalne agencije, ki bodo prav tako potrebovale zunanje strokovnjake za pripravo različnih 
razvojnih študij in analiz, kot v nekaterih primerih že zahteva tudi domača, po evropskih 
merilih sprejeta zakonodaja33. 
 
Tržna niša je široka, zato vstop novih podjetij na trg v tem trenutku še ni prepozen. 
Oborožitev s kvalitetnimi strokovnjaki z različnih razvojnih področij in uporabo primernih 
razvojnih metod, med katerimi je zagotovo priporočljivo podrobno obravnavati metodologijo 
logičnega okvirja, lahko ob kančku potrpežljivosti prinese bodočim podjetnikom zanimivo, 
vizionarsko in dinamično delo, s tem pa tudi primerne finančne koristi. Pri tem ne gre pozabiti 
na v primerjavi s tehničnimi raziskovalnimi inštituti zanemarljive zagonske materialne 
stroške. Povprečno obravnavano podjetje potrebuje za svoje delo zgolj poslovni prostor, 
računalniško ter komunikacijsko infrastrukturo (telefon, internet). Največja ovira v panogi v 
tem trenutku pa je zagotovo primerna kadrovska sila. Primerno izobrazbo je mogoče pridobiti 
predvsem na raznih dodatnih izobraževanjih in določenih izkušnjah s pripravo in vodenjem 
projektov. Večina obravnavanih podjetij iz raziskave je ključna znanja in izkušnje pridobila v 
zadnjih 3-5 letih, odkar se je Slovenija začela resno približevati Evropski uniji. Ker pa nas v 
prihodnosti resno delo šele čaka, je časa (tudi zaradi krajšega časa učenja) še vedno dovolj, 
nikakor pa ne na pretek. 
 
 
7. SKLEP 
 
Usmeritev Slovenije, da bo s članstvom v Evropski uniji najlažje dosegla usklajen trajnostni 
gospodarski, socialni in okoljski razvoj, je botrovala nastanku prenovljenih strateških 
dokumentov razvoja tako na nacionalnem kot regionalnem nivoju in spremembo zakonodajne 
osnove za njihovo izvajanje. Izdelana je Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, skladno z 
njo pa pripravljen Državni razvojni program 2001-2006, ki bo osnova za pripravo Enotnega 
programskega dokumenta. Le-ta bo predstavljal okvir finančne pomoči Evropske unije 
Sloveniji, katero Evropska unija usmerja v države članice na osnovi različnih finančnih 
instrumentov, med katerimi so, v kolikor izpustimo neposredna plačila, ki izhajajo iz Skupne 
kmetijske politike EU, zagotovo najpomembnejši štirje strukturni in en kohezijski sklad. 
Finančno pomoč pa bomo lahko koristili le ob hkratnem upoštevanju evropskih regulativ, 
navodil in priporočil, ki jih že vgrajujemo v domačo zakonodajo. Na področju razvojne 
politike je zagotovo med vidnejšimi Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki 
poleg reševanja razvojnih zaostankov posameznih statističnih regij postavlja osnutek 
institucionalnega sistema, s pomočjo katerega se bo lahko učinkovito izvajalo del nacionalne 
razvojne politike, podprte s strani evropskih finančnih spodbud.  
 
Regije bodo morale pripraviti programe po pravilih, ki jih je postavila država in so usklajena s 
pravili Evropske unije. Po še podrobnejših pravilih bodo morali biti pripravljeni tudi projekti 
v okviru posameznega programa. Predvsem pravila za koriščenje sredstev evropskih 
strukturnih skladov so izjemno zahtevna, zato obstaja le nekaj institucij in podjetij, ki imajo v 
Sloveniji izkušnje pri pripravi projektov po pravilih EU. 
 
                                                 
33 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in podzakonsko Navodilo o minimalni obvezni vsebini 
in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa zahtevata 
zunanjo presojo Agenciji RS za regionalni razvoj predloženih regionalnih razvojnih programov (t.i. ex-ante 
analiza oz. predhodno vrednotenje), ki jo mora izvesti neodvisna zunanja institucija.  
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Uspešen podjetnik je tisti, ki se z novo (ali vsaj "malo rabljeno") idejo pojavi ob pravem času 
na pravem mestu.. Ravno tržna niša, ki jo prinašajo spremembe v razvojni politiki Slovenije, 
je lahko ena izmed tistih, ki sposobnim in potrpežljivim svetovalcem in raziskovalcem prinese 
poslovno uspešnost in permanentno uveljavitev v svetovalno raziskovalni sferi ob relativno 
majhnem vložku osnovnega kapitala. Poudariti velja, da obravnavana niša ni muha 
enodnevnica, saj priprava razvojnih dokumentov traja tudi leto dni, izvajanje, spremljanje in 
vrednotenje le-teh pa celotno, sedemletno programsko obdobje. Konkurenca je v tem obdobju 
še vedno majhna, največjo nevarnost v tem času pa predstavlja predvsem vstop močnih tujih 
svetovalnih korporacij, ki so si izkušnje pri pripravi razvojnih programov nabirale v domicilni 
državi, nekatere pa so pridobile izkušnje tudi z delom v posameznih nekaterih državah 
kandidatkah. 
 
Tako projektov iz izvedbenih delov Državnega razvojnega programa oz. Enotnega 
programskega dokumenta kot tudi regionalnih razvojnih programov ne bo mogoče pripravljati 
brez pomoči ustrezno usposobljenih zunanjih institucij in podjetij. Težava je ravno v 
usposobljenosti tovrstnih svetovalnih podjetij, pa tudi v prepoznavanju poslovnih priložnosti, 
ki izhajajo iz aktivnejše razvojne politike države. Predstavil sem torej prednosti in področja 
prenovljenega razvojnega načrtovanja, kot tudi metodologijo logičnega okvirja za pripravo in 
vodenje projektov (pa tudi programov), ki jo med drugim priporoča Evropska komisija ter 
pripravil izhodiščno gradivo za prepoznavanje interesov in občutkov v zvezi z možnostmi za 
vstop v to, nekoliko drugačno panogo. Bodoči in obstoječi podjetniki, svetovalci in 
raziskovalci tako dobijo vpogled, kaj se dogaja na tem področju, na kakšen način se dela, 
kakšna je pravzaprav konkurenca in kako razmišlja. Vstop na obravnavani trg ni lahek. A 
vendar se za pogumne vedno najde prostor in ob potrpežljivem in marljivem delu tudi 
primerna nagrada.  
 
Pridružitev Evropski uniji predstavlja za nekatere pesimiste grožnjo, za druge, vizionarje, 
prinaša kopico poslovnih in drugih priložnosti. Velja jih izkoristiti. 
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Priloga 1: 

SLOVAR TUJIH IZRAZOV 

 
TUJ IZRAZ ali KRATICA PREVOD 

additionality  dodatnost sredstev 
brainstorming »viharjenje možganov«, kreativno razmišljanje v 

skupini 
cohesion policy  kohezijska politika 
Community Support Framework (CSF)  Razvojni okvir podpore Skupnosti 
Directorate General (DG) generalni direktorat Evropske komisije 
European Agriculture Guidance and Guarantee 
Fund (EAGGF)  

Evropski sklad za usmerjanje kmetijstva in 
garancije 

European Cohesion Fund  (CF) Evropski kohezijski sklad  
European Commission (EC) Evropska komisija 
European Regional Development Fund (ERDF)  Evropski sklad za regionalni razvoj 
European Social Fund (ESF)  Evropski socialni sklad 
Eurostat Eropski urad za statistiko 
evaluation ocenjevanje, evalvacija 
Financial Instruments for Fisheries Guidance 
(FIFG)  

Finančni instrument za ribištvo 

Logical Framework Approach (LFA) metodologija logičnega okvirja 
Managing Authority Upravni odbor (upravni organ) 
measures  ukrepi 
monitoring  spremljanje in nadzor 
Monitoring Committee  Odbor za spremljanje in nadzor (nadzorni organ) 
Nomenclature des unités territoriales statistiques 
(NUTS) 

statistična klasifikacija teritorialnih enot v EU 

objective  cilj 
Operational programme (OP)  Operativni program 
Phare CBC (Phare Cross Border Cooperation) Phare program čezmejnega sodelovanja 
programming  razvojno načrtovanje 
regional policy  regionalna politika 
Single Programming Document  Enotni programski dokument 
SKTE standardna klasifikacija teritorialnih enot v 

Sloveniji 
stakeholders interesenti, partnerji, uporabniki in upravljalci 

programa ali projekta 
structural policy  strukturna politika 
support matrix matrika prispevkov 
sustainability trajnost 
The Accession partnership  Pridružitveni sporazum 
The New Pre-Accession Structural Instrument 
(ISPA)  

predstrukturni instrument za pomoč projektom na 
področju okolja in transporta, predhodnik CF. 

The New Special Action Programme for Pre 
accession Aid for Agrucultural and Rural 
Development  (SAPARD)  

posebni program za predstrukturno pomoč pri 
razvoju kmetijstva, predhodnik EAGGF in FIFG. 

The Poland and Hungary Action for 
Restructuring of the Economy (PHARE) 

Phare - najpomembnejši predstrukturni 
instrument EU, namenjen državam kandidatkam 
kot pomoč prestrukturiranju gospodarstva ter pri 
prilagajanju institucij na evropska pravila 
upravljanja in delovanja. Je predhodnik ERDF in 
ESF. 
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Priloga 2: 

VPRAŠALNIK 
 

(Opomba: Odgovori posameznega podjetja oz. institucije so strogo zaupni! Rezultati 
raziskave bodo objavljeni izključno v seštevkih in ne na ravni posameznega 

anketiranca.) 
 
 
1. Osebna izkaznica 
 
1.1. Naziv podjetja/institucije:  
1.2. Naslov:  
1.3. Pošta:  
1.4. E-mail:  
1.5. Domača spletna stran:  
1.6. Pravna oblika (d.o.o., d.d., zavod, …):  
1.7. Kontaktna oseba:  
1.8. Leto ustanovitve:  
 
 
1.9. Kdo so ustanovitelji vaše institucije? (obkrožite 1 odgovor):  

a) zasebni sektor  
b) javni sektor (lokalne skupnosti, država, itd.) 
c) mešano 
d) drugi, navedite: ________________________________ 

 
 
2. Kadri 
 
2.1. Kakšna je izobrazbena struktura rednih zaposlenih? 

a) do vključno dokončane V. stopnje:  __________ 
b) dokončana strokovna šola (VI.):  __________ 
c) dokončana univerzitetna izobrazba (VII.): __________ 
d) dokončan podiplomski specialistični študij: __________ 
e) dokončan podiplomski magistrski študij: __________ 
f) dokončan doktorat:    __________ 
 
SKUPAJ ZAPOSLENIH:   __________ 

 
 
2.2. V  kolikšnem odstotku celotne realizacije v povprečju posredujete v izvedbo zunanjim 
izvajalcem (t.i. "outsourcing")?  ___________ % 
 
2.3. Koliko novih zaposlitev predvidevate? 
• v letu 2002: _________ 
• v letu 2003: _________ 
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2.4. Prosim opišite kakšen profil kadrov vam manjka oz. kakšen kader iščete (npr. zahtevana 
izobrazba, izkušnje, osebne lastnosti, itd.)? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2.5. Kolikšna bi bila po vašem mnenju idealna velikost vašega podjetja v številu redno 
zaposlenih?  
______ zaposlenih 
 
 
3. Poslovna realizacija 
 
3.1. Kolikšen je skupen znesek realizacije priprave programov/projektov, ki ste jih 
naročnikom zaračunali v letih: 

a. v letu 2000: _______________ SIT 
b. v letu 2001: _______________ SIT 

 
3.2. V kolikšen odstotek skupne realizacije ustvarjate na domače tržišču in koliko v tujini? 

 doma:  _________ % 
 v tujini: _________ % 

    (skupaj 100%) 
 
 
3.3. Prosim navedite, kolikšen odstotek realizacije priprave programov/projektov ste v vašem 
podjetju v letu 2001 dosegli pri naslednjih naročnikih: 

a. regionalne razvojne agencije    __________ % 
b. lokalne skupnisti (občine)   __________ % 
c. vladni organi (ministrstva, agencije, skladi) __________ % 
d. nevladne organizacije    __________ % 
e. delegacija Evropske komisije  __________ % 
f. podjetniški sektor    __________ % 
g. drugje, navedite: ___________________ __________ % 

(skupaj 100%) 
 
3.4. Na katerih področjih razvoja je bilo vaše podjetje aktivno v letu 2001? Prosim navedite, 
kolikšen odstotek realizacije priprave programov/projektov ste v vašem podjetju v letu 2001 
dosegli na vsakem izmed navedenih področij razvoja: 
 
A. PRIPRAVA strateških in izvedbenih PROGRAMOV: 

a. regionalni      __________ % 
b. občinski      __________ % 
c. skupni programski dokumenti (občinski, čezmejni) __________ % 
d. drugi programi     __________ % 

(skupaj 100%) 
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B. PRIPRAVA PROJEKTOV na področjih razvoja: 
a. gospodarstva    __________ % 
b. malega gospodarstva in turizma __________ % 
c. kmetijskih dejavnosti  __________ % 
d. človeških virov   __________ % 
e. okolja in prostora   __________ % 
f. druga področja   __________ % 

(skupaj 100%) 
 
3.5. Prosim navedite, kako pomembni so v povprečju za naročnike posamezni kriteriji, po 
katerih se odločajo za vašo ponudbo (ocenjujte tako, da 1 pomeni, da je kriterij za naročnika 
nepomemben, 5 pa zelo pomemben): 

 1    2    3   4    5 
 terminski načrt          
 reference s področja poznavanja problematike      
 primernost projektne skupine         
 cena            
 predložena metodologija dela        
 drugo, navedite _________________________      

 
3.6. Za katero področje dela smatrate, da je vaš glavni “adut" (obkrožite 1 odgovor)? 

a) koordinacija in usklajevanje partnerjev ter projektnih skupin 
b) samostojna priprava programov oz. projektov  
c) izvajanje programov oz. projektov  
d) drugo, navedite: _________________________ 

 
3.7. Na katerem geografskem območju v glavnem TRENUTNO DELUJETE (obkrožite 1 
odgovor)? 

a) na območju svoje občine    
b) na območju svoje in bližnjih občin   
c) na območju celotne statistične regije   
d) na območju svoje in bližnjih regij   
e) na območju celotne Slovenije  
f) Slovenija in tujina 

 
3.8. Katero geografsko območje je VAŠ CILJ DELOVANJA v naslednjih treh letih (obkrožite 
1 odgovor)? 

a) na območju svoje občine    
b) na območju svoje in bližnjih občin   
c) na območju celotne statistične regije   
d) na območju svoje in bližnjih regij   
e) na območju celotne Slovenije  
f) Slovenija in v tujina  

 
 
3.9. Kdo bodo pretežno vaši naročniki v naslednjih dveh letih (naštejte največ tri)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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3.10. O vsebini projektov: 
 
a. Po katerih vsebinah bodo po vašem mnenju predvsem povpraševali vaši naročniki v 

prihodnjih dveh letih?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
b. Katere vsebine bodo po vašem mnenju v tem obdobju izgubile na pomenu?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
3.11. Kolikšen odstotek zaslužka na projektu v povprečju pričakujete od vrednosti projekta 
(t.i. "management fee")? 
 __________ % 
 
 
4. Metodologija dela  
 
4.1. Kje najpogosteje pridobivate informacije o možnostih in projektih (od 1 do 5 točk, 1-
nikoli, 5-vedno)? 

 1    2    3   4    5 
 spletne strani            
 razpisi v Uradnem listu RS          
 dnevno časopisje           
 osebni kontakti           
 pridobivamo jih iz posebnega34 programa        
 projekt zasnujemo na osnovi lastnih idej        
 pripravljamo jih v sodelovanju z lokalno skupnostjo35      

 
4.2. Na kakšne težave ste največkrat naleteli pri pripravi in izvedbi projekta (od 1 do 5 točk, 
1-nikoli, 5-vedno)? 

 1    2    3   4    5 
 pomanjkanje časa           
 nerazumevanje / nesodelovanje sodelujočih partnerjev       
 nerednost izplačil pogodbenih zneskov        
 pomanjkanje ustreznih kadrov         
 spremenjene zahtevane metodologije dela        
 nesprejemanje projekta v okolju         
 prenizka cena            
 nejasna organizacija dela na projektu36        
 administrativne ovire37          
 drugo, navedite: _____________________________      

 
 
 

                                                 
34 Pri tem imamo v mislih nacionalni, regionalni, čezmejni ali kaki drugi programi. 
35 Lahko tudi z različnimi nevladnimi organizacijami. 
36 Naprimer: nejasne odgovornosti. 
37 Naprimer: dolgi postopki pridobivanja projektne dokumentacije. 
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4.3. Prosim poimensko navedite metode oz. metodologije priprave projektov, ki jih pri svojem 
delu uporabljate? Vkolikor naziv metodologije ni znan, le-to kratko opišite. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4.4. Ali uporabljate različno metodologijo za pripravo projektov za koriščenje domačih in 
drugačno za koriščenje tujih sredstev? 
 

a) DA 
b) NE 

 
4.5. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, prosim na kratko opišite vzroke in v čem se 
metodologije oz. postopki priprave/izvedbe projektov razlikujejo: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4.6. Ali poznate metodologijo logičnega okvirja (LFA - Logical Framework Approach)? V 
primeri negativnega odgovora preskočite na vprašanje št. 4.9. 

a) DA 
b) NE 

 
4.7. Ali ste metodologijo logičnega okvirja že uporabili pri pripravi vaših projektov? 

a) DA 
b) NE 

 
4.8. Kako bi ocenili njeno uporabnost po posameznih fazah projektiranja? Oceni na lestvici 
od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da metodologija v tej fazi sploh ni uporabna, ocena 5 
pa, da je zelo uporabna.  

 1    2    3   4    5 
1. faza planiranja       
2. faza organiziranja        
3. faza izvajanja         
4. faza spremljanja        
5. faza vrednotenja       

 
4.9. Kakšne priročnike, navodila in pravila uporabljate pri svojem delu (možnih je več 
odgovorov)? 

 regulative in direktive EU 
 zakonodajo in navodila 
 razpisno dokumentacijo 
 druge priročnike (prosim, navedite izdajatelja in  naslov priročnika, vkolikor je to 

mogoče): __________________________________ 
 
4.10. Komu poročate o napredku pri projektu (1-nikoli, 5-vedno)? 

 1    2    3   4    5 
 naročniku            
 partnerjem na projektu         
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 širši javnosti           
 drugim, __________________________      

 
4.11. Na kakšen način najpogosteje poročate (obkrožite 1 odgovor)? 

a) na predpisanih obrazcih naročnika  
b) na internih obrazcih  
c) v prosti obliki  
d) drugo: ______________________________ 

 
 
5. Predlogi za izboljšave 
 
5.1. Kateri so po vašem mnenju še posebej pomembni elementi za pripravo dobrega projekta 
(ocenite z 1 do 5; 1-nepomembno, 5-zelo pomembno)?  

 1    2    3   4    5 
 uporabljena metodologija          
 način dela s projektno skupino         
 podrobno poznavanje problema         
 zagotovljena finančna sredstva         
 podpora projektu v okolju          
 vključevanje ciljnih skupin v pripravo projekta       
 vključevanje partnerjev          
 ustrezni kadri            
 drugo, opišite: ______________________________      

 
5.2. Kako bi vam lahko naročniki olajšali delo? (informacije, izobraževanje, zakonodaja, 
finance …)? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5.3. Ali želite biti obveščeni o rezultatih raziskave? 

a) DA 
b) NE 

 
 
 
ZA SODELOVANJE SE VAM ISKRENO ZAHVALJUJEMO IN VAM ŽELIMO VELIKO 

POSLOVNIH USPEHOV! 

 
 


