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1 UVOD 
 
Po drugi svetovni vojni je bila Evropa razdeljena na Vzhodni blok, katerega so tvorile države 
vzhodne Evrope s socialističnim družbenim sistemom in na Zahodni blok,  za katerega je bila 
značilna kapitalistična družbena ureditev. Želja po integriranju je bila prisotna na obeh straneh, 
vendar se je integracija planov, ki so jo uvedle države vzhodne Evrope, kmalu izkazala za 
neučinkovito predvsem v primerjavi z integracijo na tržnih osnovah, katero so oblikovale 
države zahodne Evrope. Po razpadu železne zavese je bila posledično vrzel v ravni 
gospodarskega in družbenega razvoja med državami vzhodne in zahodne Evrope zelo velika. 
Oba bloka sta zato želela spodbuditi in okrepiti medsebojno sodelovanje. Leta 1988 je bil tako 
podpisan  trgovinski in gospodarski sporazum o sodelovanju med Evropsko Skupnostjo (ES) in 
Madžarsko. S tem se je začel proces pridruževanja tranzicijskih držav Evropski Skupnosti. V 
pomoč temu procesu je ES leta 1989 oblikovala pobudo Phare. Njen namen je bil pomagati 
najprej Poljski in Madžarski pri vzpostavitvi tržnega gospodarstva in spodbujanju demokracije 
z nudenjem tehnične pomoči ter prenosom znanja in izkušenj.  Program Phare se je kmalu 
začel širiti tako po številu držav članic kot tudi po svoji vsebini. 
 
V tem diplomskem delu želim prikazati razvoj programa Phare, njegove značilnosti in način 
izvajanja pri čemer se skušam omejiti na Slovenijo. Sam program Phare je predstavljen za 
deset držav, ki so se odločile postati države članice EU.  
 
Program se je spreminjal v skladu s političnimi smernicami pridruževanja držav vzhodne 
Evrope Evropski uniji in z njihovim napredkom na družbeno-ekonomskem področju.  Njegovo 
vlogo in namen zato lahko spremljamo v okviru treh obdobij: tranzicijsko (1989-1995), 
predpristopno (1996-1999) in pristopno (2000-2006), kar prikazujem v začetnem poglavju tega 
diplomskega dela. Program je skozi ta obdobja izoblikoval več programov, preko katerih se 
izvaja. Izraz 'program' se uporablja tako za Phare kot pobudo kot tudi za posamezne programe 
v njenem okviru. Ti programi so predstavljeni v tretjem poglavju, pri čemer so najprej podane 
njihove splošne značilnosti, potem pa njihov pomen za Slovenijo. Nacionalnini programi in 
programi čezmejnega sodelovanja so za Slovenijo predstavljeni po obdobjih. Značilnosti 
večdržavnih in horizontalnih programov ter programov Skupnosti pa so podane splošneje saj 
so podatki za Slovenijo pri teh programih, tudi zaradi njihovih značilnosti, zelo omejeni. 
 
V nadaljnjih poglavjih je prikazano uresničevanje teh programov. Preko dokumentov 
načrtovanja, ki so osnova oblikovanju Phare programov, prehajam na predstavitev sistema, po 
katerem se izvajajo. Decentralizirani sistem izvajanja je zaradi njegove veljave v sedanjem 
obdobju ter nadaljnjega poglabljanja, natančneje opisan. Sistem izvajanja pogojuje tudi 
izvajalsko strukturo oziroma telesa, ki so odgovorna za dejansko izvedbo tako na strani 
Evropske unije kot tudi na strani držav kandidatk. Slednja so predstavljena v treh obdobjih 
glede na uvedbo decentraliziranega sistema izvajanja v Sloveniji. Zadnja izvajalska struktura 
sega že v čas po vstopu Slovenije v EU, vendar je njena vzpostavitev predmet pomoči 
nacionalnega programa Phare v Sloveniji že danes.  
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V zadnjem poglavju prikazujem faze izvajanja projekta vse od oblikovanja programa, 
projektnega predloga v njegovem okviru in dejanske izvedbe projekta, do njegovega 
spremljanja in ocenjevanja ter revizije.  
 
 
2 VLOGA IN NAMEN PROGRAMA PHARE 
 
Odnosi med državami srednje in vzhodne Evrope in Evropsko Unijo so se okrepili s podpisom  
številnih trgovinskih in gospodarskih kooperacijskih sporazumov, katerih prednostni nalogi sta 
bili vzpostavitev trgovinskih povezav in razvoj pristopa značilnega za tržno gospodarstvo. 
Poudarek je bil na zagotovitvi tehnične pomoči državam srednje in vzhodne Evrope pri 
prestrukturiranju gospodarstva, spodbujanju vzpostavitve potrebnega okolja za delovanje tržno 
orientiranega gospodarstva in spodbujanju privatnega podjetništva in demokracije. V ta namen 
je Evropska unija ustanovila pobudo Phare, ki se je  začela na Poljskem in Madžarskem po 
propadu Sovjetske Zveze leta 19891. Leta 1990 so postale članice Phare tudi Bolgarija, 
Češkoslovaška (danes sta članici Phare tako Češka kot tudi Slovaška), Vzhodna Nemčija (do 
priključitve Zahodni Nemčiji 1991), Romunija in Jugoslavija. Leta 1991 so vstopile še 
Albanija, Estonija, Litva in Latvija. Po razpadu Jugoslavije so njene neodvisne države vstopale 
posamično. Slovenija je samostojna članica Phare postala leta 1992, v letu 1990 pa je pomoč 
programa Phare dobivala  v okviru Republike Jugoslavije. 
 
Slika 1: Program Phare   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir:  Kaj je Phare?: Evropska Komisija, DG1; Bruselj, 1994. 
 
Slika 1 prikazuje shemo delovanja programa Phare. Izhodišče predstavljajo prednostne naloge 
in politika Phare partnerskih držav, ki so osnova za oblikovanje glavnih prednostnih nalog 

                                                 
1  Council regulation (EEC) N° 3960/89 of 18.12.1989 (OJ N° L375,23.12.1989) on on economic aid to the 

Republic of Hungary and the Polish People's Republic. 
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programa Phare kot celote. Čeprav so reforme na političnem, gospodarskem in družbenem 
področju skupne vsem tem državam,  se države med seboj razlikujejo po fazi prehoda, v kateri 
se nahajajo. Zato imajo potrebo po različnih ukrepih in intenzivnosti njihovega izvajanja. Phare 
v tem pogledu izkazuje veliko fleksibilnost in se tem različnim potrebam prilagaja. Osnovni  
pogoj, da državi pomaga pa je, da vsaka država vzpostavlja tržno gospodarstvo  in krepi 
demokracijo. Glede na ta pogoj in v sodelovanju z EU, Phare partnerske države določijo 
prednostna področja porabe sredstev in oblikujejo indikativne programe. Na podlagi teh 
programov se nato določijo metode in višina sredstev, ki so potrebne za izpolnitev prednostnih 
nalog ter sprejmejo odločitve o financiranju posamezne  aktivnosti. 
 
2.1 Tranzicijsko obdobje (1989-1995) 
 
V prvih letih delovanja programa, to je v tranzicijskem obdobju (1989-1995), je bila podpora v 
obliki tehnične pomoči v glavnem na vladni in ministrski ravni. Investicijska podpora je bila v 
omejenem obsegu. Prednostna področja, v katera je bila Pharova pomoč usmerjena, so bila 
naslednja (Kaj je Phare, 1994): 
• Prestrukturiranje državnih podjetij in razvoj zasebnega sektorja ⇒ privatizacija in 

prestrukturiranje podjetij, razvoj malih in srednje velikih podjetij, modernizacija bančnih in 
finančnih služb. 

• Prestrukturiranje in reforme kmetijstva ⇒ razvoj strategij in politike reform, 
prestrukturiranje in privatizacija državnih kmetijskih podjetij in posestev, razvoj finančnih 
projektov na podeželju, zemljiške in reforme katastrskih sistemov, ustanavljanje neodvisnih 
zadrug, vzpostavljanje tržnih informacijskih in napovednih sistemov za glavne kmetijske 
proizvode. 

• Reforma javne administracije in institucij ⇒ pomoč vladam pri prestrukturiranju 
posameznih ministrstev, ureditev novega obračunskega finančnega sistema, usposabljanje 
uslužbencev za nove naloge in odgovornosti. 

• Reforma socialnih služb in zaposlovanja ⇒ reformiranje pokojninskega sistema, 
svetovanje pri vzpostavitvi prispevnega sistema, novi registrski in plačilni sistemi, podpora 
študijam o delovni sili in prekvalifikacijskim programom. 

• Izobraževanje in zdravstvo ⇒ prestrukturiranje izobraževalnega sistema, razvoj novih 
učnih načrtov, spodbujanje povezovanj med izobraževalnimi ustanovami, podpiranje 
razvoja primarnih in preventivnih zdravstvenih zmogljivosti, decentralizacija 
zdravstvenega sistema. 

• Infrastruktura ⇒ prestrukturiranje energetike (učinkovitejša raba virov), telekomunikacij 
in prometa (privatizacija cestnega prometa in prestrukturiranje, priprava novih zakonov za 
telekomunikacijski in transportni sektor). 

• Okolje ⇒ sprva zagotavljanje opreme za spremljanje onesnaženosti okolja in uvajanje 
ekoloških standardov nato pa razvoj politik in programov za posamezne sektorje (obdelava 
odpadkov), promocija investicij v zvezi z okoljem. 

• Jedrska varnost ⇒ izvajanje študij o varnosti, izboljšanje upravnih in nadzornih 
postopkov, vzpostavljanje hitrih opozorilnih sistemov. 
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2.2 Predpristopno obdobje (1996-1999) 
 
Junija 1993 je se je začel prvi preobrat v smernicah programa Phare. Evropski svet je v 
Kobenhavnu sprejel odločitev, da pridružene države Srednje in Vzhodne Evrope, ki si to želijo, 
lahko postanejo članice Evropske unije, ko bodo sposobne izpolnjevati določena gospodarska 
in politična merila2.  Dokončno pa se je njegov namen spremenil po zasedanju Evropskega 
sveta v Essnu leta 1994, kjer je Evropska komisija predstavila predpristopno strategijo. Ta naj 
bi pomagala državam kandidatkam pri pripravah na vstop v EU. Program Phare je postal glavni 
instrument te pomoči. Obdobje nekako od leta 1996 do leta 1999 zato lahko imenujemo 
predpristopno obdobje. V tem obdobju se je namreč deset držav srednje in vzhodne Evrope 
odločilo, da želijo postati polnopravne članice EU in z njo podpisalo evropske sporazume. 
Njihov namen je spodbujati večjo konvergenco med EU in državami kandidatkami. Med 
Slovenijo in EU je bil podpisan leta 1996 v Luxemburgu. Julija 1997 je v Agendi 2000 
Evropska komisija podala mnenje o prošnjah držav kandidatk za članstvo v EU in predlagala 
vrsto dejavnosti za krepitev predpristopne strategije vključno s spremenjeno vlogo programa 
Phare, ki je postal glavni finančni instrument za doseganje ciljev evropskih sporazumov in 
vpeljavo novih finančnih instrumentov v obdobju 2000-2006 (ISPA, SAPARD).  
 
Vpeljan je bil tudi mehanizem »pristopnega partnerstva«, kot opredelitev prednostnih področij 
za prevzem pravnega reda EU za vsako kandidatko posebej, vključno z opredelitvijo potrebnih 
finančnih virov, predvsem sredstev iz programa Phare. Pristopna partnerstva so bila z državami 
kandidatkami podpisana v letu 1998. V Luxemburgu je decembra 1997 Evropski svet sprejel 
zgodovinsko odločitev o širitvi Evropske unije in opredelil splošno širitveno strategijo, ki 
zadeva vse države, ki želijo vstopiti v EU.  
 
Posledično se je okrepila vloga programa Phare ter njegov pristop.  Leta 1998 so bile sprejete 
nove smernice za izvajanje programov Phare, z namenom preusmeritve pomoči k pripravam 
držav kandidatk na vstop v EU. Osnova za program Phare so postala Pristopna partnerstva in v 
njih navedena prednostna področja držav kandidatk, ki naj bi vodila v izpolnjevanje 
kobenhavenskih kriterijev. Program je tako iz »povpraševalne naravnanosti«3 prešel na 
»pristopno« in se je usmeril na dve prednostni področji, ki sta ključni tudi v pristopnem 
obdobju: 
 
 

                                                 
2  Gospodarska merila (obstoj delujočega tržnega gospodarstva in sposobnost soočenja s konkurenčnimi pritiski in 

tržnimi silami znotraj EU), politična merila (pravna država, demokracija, človekove pravice, varstvo manjšin), 
sposobnost prevzema obveznosti članstva (sposobnost izvajanja evropskega pravnega reda). 

  
3  Povpraševalna naravnanost (ki je veljala do leta 1998) pomeni, da so vlade držav članic Phare same predlagale 

projekte Evropski komisiji. Projekti so bili lahko na področju kateregakoli sektorja, različnih vsot in za 
kakršenkoli namen, le da so bili v skladu s cilji programa Phare. To je vodilo v veliko število majhnih 
projektov, kar je zaradi zahtevnosti procedur pomenilo preveliko porabo časa za upravljanje in vodenje 
projektov. 
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1. izgradnja institucij (institution building) 
Namen tovrstne pomoči, ki obsega približno 30% sredstev, je bila in je še vedno, podpora 
državam kandidatkam pri razvoju potrebnih struktur za izvajanje ekonomskih, socialnih in 
pravnih ukrepov za prevzem pravnega reda EU (Gantar, 1998, str. 67). Države kandidatke 
morajo okrepiti moč zakona in vzpostaviti moderno in učinkovito administracijo in institucije, 
ki bodo sposobne izvajati in uporabljati evropski pravni red v enakem obsegu kot države 
članice. Phare se je zato osredotočil na pomoč pri razvoju struktur in ustreznih kadrov ter 
njihovega usposabljanja, ki so potrebni za zagotovitev učinkovitega prevzema in izvajanja 
evropskega pravnega reda ter spodbuja oblikovanje demokratične družbe v vsaki državi 
kandidatki. V vseh državah podpira Phare proces izgradnje institucij na področjih, ki jih 
opredeljuje Partnerstvo za pristop – posebne potrebe sektorjev, reforma javne administracije, 
sodelovanje v programih Skupnosti, razvoj civilne družbe, pravosodje in notranje zadeve. Za 
podporo institucionalnemu razvoju sta glavna dva mehanizma: 
 
• tehnična pomoč ⇒ TAIEX (Technical Assistance Information Exchnage Office) 

priskrbuje informacije in strokovnjake, ki pomagajo državam kandidatkam uresničevati 
evropski pravni red na vseh področjih. Gre za izobraževanje na določenih področjih in 
prenos sposobnosti s pomočjo organiziranih delavnic in seminarjev o njegovem 
prevzemanju. Sprva je TAIEX posredoval know-how pri oblikovanju terminoloških 
slovarjev in povečevanju prevajalske sposobnosti držav. 

• Twinning  ⇒ Je sistem tesnega medinstitucionalnega povezovanja, katerega namen je 
pomagati državam kandidatkam doseči neodvisno raven sprejemanja, uporabe in  
udejanjanja celotnega evropskega pravnega reda, v skladu z Agendo 2000, še pred 
formalnim pristopom k EU (Ahčen Kozamernik, 2000, str. 15). Gre za tesno partnersko 
sodelovanje med ministrstvom v državi kandidatki, kot vodilni sili uvajanja sprememb, in 
predpristopnim svetovalcem, ki je aktiven državni uradnik ali uslužbenec pooblaščene 
vladne službe v določeni državi iz EU. Ta svetovalec mora biti strokovnjak na področju, ki 
je predmet pomoči in s svojim znanjem in izkušnjami pomaga pri prilagajanju 
institucionalnih in administrativnih struktur zahtevam EU.  

  
2. finančne naložbe (investment support) 
Prevzem pravnega reda EU pomeni, da morajo države kandidatke prilagoditi njihovo 
podjetništvo in infrastrukturo standardom EU, kar povzroča veliko potrebo po investicijah. 
Phare program je zato svojo pomoč v obliki finančnih naložb (približno 70% sredstev) usmeril 
na štiri ključna področja: 
 
• Potreba po večjem investiranju se pojavlja kot posledica upoštevanja in uresničevanja 

določenih pravil EU na področjih konkurence, okolja, energije, transportne varnosti, 
veterinarskega in fitosanitarnega nadzora, varstva potrošnikov, nadzora proizvodnih 
procesov, proste trgovine, pravosodja in notranjih zadev, delovne zakonodaje in 
zakonodaje na področju sociale.  

• V sodelovanju z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami, Evropsko banko za 
obnovo in razvoj, Svetovno banko in Evropsko investicijsko banko, Phare zagotavlja 
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sofinanciranje večjih infrastrukturnih projektov predvsem na področju transportne in 
okoljske infrastrukture v državah kandidatkah. Pharova sredstva so nepovratna in so skupaj 
s sredstvi drugih mednarodnih finančnih ustanov lahko zelo učinkovito zagonsko 
sofinanciranje v javni in/ali privatni sektor. 

• Phare pomaga državam kandidatkam, da se pripravijo na črpanje pomoči iz strukturnih 
skladov, katera jim bo na voljo po vstopu v EU. Zato spodbuja razvoj regionalne, socialne 
in podeželske politike, ki je podobna tisti v EU. 

• Program Phare s svojimi finančnimi naložbami podpira rast majhnih in srednje velikih 
podjetij in zanje skupaj z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami priskrbuje 
posojila, garancije in jim omogoča lažji dostop do kapitala. 

 
Nove smernice programa Phare so predvidevale tudi večji prenos odgovornosti za upravljanje 
in vodenje programa Phare na partnerske države in okrepile moč Delegacij evropske komisije v 
posameznih državah. 
 
2.3 Pristopno obdobje (2000-2006) 
 
Z letom 2000 se je začelo pristopno obdobje, najverjetneje zadnje obdobje delovanja programa 
Phare, ki bo trajalo do leta 2006 oziroma do vstopa posamezne države kandidatke v EU. Poleg 
njega sta glede na Agendo 2000 začela delovati še dva predpristopna instrumenta - SAPARD 
in ISPA4.  
 
Cilj programa Phare tudi po letu 2000 ostaja  pomagati državam kandidatkam pri čimprejšnji 
vključitvi v EU. Na temelju prednostnih nalog opredeljenih v Pristopnih partnerstvih, Državnih 
programih za prevzem pravnega reda EU in Rednih poročilih Evropske komisije o napredku 
držav kandidatk, še vedno pomaga državam kandidatkam na poti k izpolnjevanju pristopnih 
kriterijev. V tem oziru je prvi cilj programa dokončno izpeljati reforme iz leta 1997 in na ta 
način zmanjšati obdobje prilagajanja. Drugi cilj, ki se mu posveča vse večja pozornost, pa je 
pomoč pri pripravah držav kandidatk na sodelovanje v strukturnih skladih, ki jim bo na voljo 
šele po vstopu v EU – posebno v Evropskem regionalnem razvojnem skladu in Evropskem 
socialnem skladu. Ta pomoč poteka predvsem v obliki posebnih pripravljalnih programov na 
strukturne sklade in izvajanje strukturne politike (Special Preparatory Programme - SPP) za 
področje ekonomske in socialne kohezije s poudarkom na izgradnji institucij in finančnih 
naložbah. 
• Institucionalni razvoj ⇒ njegova prva naloga ostaja nespremenjena - spodbujanje krepitve 

administrativne in upravne usposobljenosti držav kandidatk pri prevzemanju pravnega reda 
EU in odpravljanju težav na državni, regionalni in lokalni ravni. Druga naloga 
institucionalnega razvoja pa je v spodbujanju demokracije, krepitvi nevladnih organizacij 

                                                 
4 ISPA (Instrument for the Structural Policies for Pre-Accession) je instrument predpristopne strategije, ki 

namenja sredstva prioritetno za okoljske in transportne projekte. SAPARD (Special Action for Pre-Accession 
for Agriculture and Rural Development) pa je usmerjen na področje kmetijstva in podeželskega razvoja in 
zajema sistem ukrepov za lažje prilagajanje celotnega področja kmetijstva. 



 7

in vključevanje obrobnih socialnih skupin v družbo, ki jim zaradi veroizpovedi, spola in 
spolne usmeritve, starosti ali kulture grozi socialna, ekonomska ali politična izključitev.  

• Finančne naložbe ⇒ naložbe, ki podpirajo institucionalni razvoj in naložbe v ekonomsko 
in socialno kohezijo, vključno z učinki preobrazbe na pomembnih gospodarskih področjih. 
Pozitivno naj bi vplivale na razlike v razvoju in naj bi bile usmerjene samo na nekaj 
pilotnih področij, da bi lahko dosegle učinkovitost. Države kandidatke so morale zato 
izbrati ciljne regije, ki so razvojno najbolj problematične in pomoč katerim bo največ 
prispevala k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik tako znotraj države kot tudi glede 
na države EU. Znotraj teh regij Phare sofinancira povečanje dejavnosti proizvodnega 
sektorja, razvoj človeških virov in izboljšanje gospodarske infrastrukture. Phare ne 
zagotavlja več podpore investicijam v transport, okolje in razvoj podeželja. Ta področja 
namreč pokrivata nova dva instrumenta – SAPARD in ISPA.  

 
Z uvedbo teh dveh instrumentov je prednostna naloga programa Phare  postala pomoč pri 
pripravah držav kandidatk na sprejemanje pomoči iz strukturnih skladov5 in Kohezijskega 
sklada. To pa zahteva nadaljnje spremembe v programu predvsem v smeri, ki povečuje večjo 
samostojnost in učinkovitost držav kandidatk pri doseganju rezultatov.  Glavne smernice 
razvoja programa Phare navajam v naslednjem podpoglavju. 
 
2.3.1 Premik k strukturnim skladom 
 
Glavni cilj strukturnih skladov je zmanjšati razlike med stopnjami družbeno-ekonomskega 
razvoja v regijah EU. Strukturne in kohezijske politike, ki so instrument za doseganje njihovih 
ciljev, podpirajo nacionalne in regionalne politike v najšibkejših regijah in na nacionalnih ter 
regionalnih trgih delovne sile. Za doseganje glavnega cilja strukturnih skladov je Evropska 
komisija  sprva opredelila šest ciljev, ki so veljali v programskem obdobju 1994-1999. Z novo 
uredbo o Strukturnih skladih so se ti cilji združili v tri cilje in na Pobude Skupnosti, ki so 
podani v spodnji tabeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Evropski sklad za regionalni razvoj (European Regional Development Fund-ERDF), Evropski socialni sklad 
(European Socila Fund-ESF), Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (European Agricultural 
Guarantee and Guidance Fund-EAGGF),  Finančni instrument za usmerjanje ribištva (Financial Instrument for 
Fisheries Guidance-FIFG). 
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Tabela 1:  Cilji strukturne politike EU in Pobude Skupnosti  
 
CILJI 
Cilj 1 Regije na ravni SKTE 2, ki imajo BDP nižji od 75% povprečja držav članic EU. 
Cilj 2  Podpira ekonomsko in socialno preobrazbo območij, ki se srečujejo s 

strukturnimi problemi.  Ta območja so praviloma določena na ravni SKTE 3. 
Cilj 3 Aktivnosti v sklopu Cilja 3 služijo podpori vseh ukrepov za razvoj človeških 

virov na celotnem nacionalnem ozemlju članice. Programi se lahko izvajajo 
samo zunaj območja, ki spada pod Cilj 1. 

POBUDE SKUPNOSTI 
INTERREG Gre za čezmejno sodelovanje med članicami EU na področju regionalnega 

razvoja, meddržavno sodelovanje na področju prostorskega planiranja in za 
medregijsko sodelovanje pri specifičnih težavah regij v različnih delih EU. 

LEADER Podpira razvoj lokalnih pobud na podeželju v kontekstu trajnostnega razvoja. 
URBAN Podpira trajnosti razvoj urbanih območij s specifičnimi težavami. 
EQUAL Podpira projekte, ki izrecno spodbujajo enake možnosti na trgu delovne sile. 

• SKTE 1 - Območje celotne države (Slovenija) 
• SKTE 2 - Območja znotraj države (Slovenija je predlagala dve SKTE 2 regiji - 

'osrednjeslovenska regija' in 'preostala Slovenija') 
• SKTE 3 - Območja znotraj SKTE 2 regij (Slovenija je oblikovala 12 statističnih regij) 
Vir:  Pur, 2002, str. 22. 
 
Razlike  v razvoju med državami kandidatkami in državami članicami EU so zelo velike. 
Zmanjšanje teh razlik pa je nujno potrebno za lažji vstop držav kandidatk v EU. EU je zato 
zmanjšala sredstva namenjena sedanjim državam članicam (iz 32 mrd EUR v letu 2000 na 29 
mrd EUR za leto 2006) in hkrati povečala sredstva  namenjena državam kandidatkam (iz 
približno 2 mrd EUR v letu 2000 na 13 mrd EUR za leto 2006). Za strukturne in kohezijske 
politike EU namenja skupno 38% svojega proračuna (Feekes et al., 2001, str. 10). 
 
Premik na sistem strukturnih skladov pa ne poteka enako pri vseh državah kandidatkah, 
upoštevati je namreč potrebno njihove različne značilnost – velikost, stopnjo gospodarskega in 
socialnega razvoja, administrativne zmožnosti in razvojne prioritete. Evropska komisija je zato 
postavila štiri smernice v pomoč pri prehodu na sistem strukturnih skladov 
(http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/struct_funds.htm): 
 
1. Pospešena vpeljava pristopa in procedur, ki veljajo v sistemu strukturnih skladov, v 

Pharovo pomoč na področju ekonomske in socialne kohezije. 
2. Prenos nacionalnih programov Phare na večletno programiranje, ki temelji na ločenih 

osnovah za vsako podporo posebej, vključno s podporo institucionalnemu razvoju. 
3. Seznaniti države kandidatke s principi skupne odgovornosti, ki veljajo v sistemu 

strukturnih skladov. 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/struct_funds.htm
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4. Okrepiti pomoč, poleg lastne pomoči držav kandidatk, izvedbenim oblastem, ki so jih 
sprejele države kandidatke skupaj s Komisijo. 

 
Glavna področja na katerih se program Phare nagiba k sistemu, ki velja v strukturnih skladih so 
naslednja: 
 
• Dokumenti ⇒ Državni razvojni programi, ki opredeljujejo strategijo, prioritetna področja 

in programe ter predstavljajo osnovo za vodenje državne pomoči in pomoči programa 
Phare na področju ekonomske in socialne kohezije, naj bi se razvijali v smeri državnih 
načrtov (v obliki Enotnega programskega dokumenta) in podpornih okvirjev Skupnosti 
(Community support framework), ki se uporabljajo znotraj EU predvsem na področjih Cilja 
1. Od Slovenije se pričakuje, da bo Enotni programski dokument skupaj s Komisijo 
pripravila v prvem programskem obdobju po vstopu v EU (2004-2006). Uresničevanje tega 
dokumenta bo naknadno podrobno opisano v tako imenovanem Programskem dopolnilu. V 
njem bodo opredeljeni podrobni načrti za izvajanje vseh programov in shem pomoči, ki so 
upravičeni do pomoči s strani EU.  

 
• Razvoj pristopa Cilja 1 v okviru programa Phare ⇒ Za olajšanje vpeljave področja 

ekonomske in socialne kohezije v program 2000, se je Pharova pomoč na področju 
finančnih naložb omejila na ciljne regije, medtem ko je podpora institucialnemu razvoju 
pokrivala področje celotne države. V okviru pristopa strukturnih skladov na področju Cilja 
1 pa države članice izvajajo tako regionalne razvojne programe kot tudi sektorske programe 
na državni ravni, zato so finančne naložbe za sektorske sheme v okviru programa Phare 
državam kandidatkam po letu 2001 na voljo samo na državni ravni.  

 
• Programski pristop ⇒ Program Phare se že odmika od opredelitve posameznega projekta k 

programskemu pristopu, ki velja v strukturnih skladih. Program je širše zasnovan in je 
sestavljen iz prednostnih področij ter ukrepov na teh področjih. Posamezni projekti v njem 
ob njegovem nastanku niso natančno določeni. Naredijo se tekom obdobja trajanja 
programov in morajo sovpadati s cilji programa.  V letu 2000 je že bilo odobrenih nekaj 
shem, ki so bile sestavljene iz akcij na lokalnem ali državnem nivoju znotraj enega samega 
programa na področju ekonomske in socialne kohezije. Cilji shem, primernost projektov in 
kriteriji izbire so opredeljeni vnaprej v finančnih memorandumih, vendar pa do dejanske 
izbire projektov pride po odločitvi Komisije. Sheme se morajo nanašati vsaj na eno izmed 
prioritet Državnega razvojnega programa na področjih  razvoja človeških virov, investicij v 
produktivni sektor ali podjetniške infrastrukture. Komisija tekom trajanja programa 
ocenjuje delo izvajalske agencije z vidika upravljavskih zmožnosti, razlikovanja med 
upravljanjem in kontroliranjem, na področju notranje revizije in primernosti 
računovodskega sistema. Izvajalske agencije, katerih delo je Komisija ocenila za dobro, 
pošljejo seznam izbranih projektov Delegaciji le v informacijo. Za vse projekte, ki so v 
vrednosti med 300.000 in 2 mio EUR je potrebna ex-ante odobritev s strani Delegacije. Če 
pa delo izvajalske agencije ni ustrezno, mora Delegacija odobriti vse projekte, ki so večji 
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od 50.000 EUR. Ko bo dosežena večja decentralizacija, bo tudi izbira projektov nad 
300.000 EUR in njihovo izvajanje predmet ex-post kontrole in ne več ex-ante odobritve. 

 
• Večja decentralizacija ⇒ Za učinkovito izvajanje pomoči iz strukturnih skladov so 

odgovorne države članice. Izvajanje je decentralizirano in je zato predmet ex-post kontrole.  
V okviru programa Phare, ki je zunanja pomoč EU državam kandidatkam, Komisija za 
enkrat nadzira izvajanje programov na temelju ex-ante kontrole. Države kandidatke imajo 
zato velik problem pri prehodu iz tekočega sistema, v okviru programa Phare, na sistem, ki 
velja v strukturnih skladih. Da se ta prehod omili, Komisija dovoljuje nadaljnjo 
decentralizacijo od države do države in je pogojena z ocenjevanjem izvajalskih agencij. 
Razširjena decentralizacija omogoča ex-post kontrolo, vendar samo v primeru, da država 
kandidatka izpolnjuje določene merljive predpogoje in prevzame finančno odgovornost za 
uporabo sredstev. Nadaljnja decentralizacija se poskuša čimbolj uveljaviti v okviru 
regulativ, ki zadevajo zunanjo pomoč EU. 

 
• Večletno programiranje ⇒ Čeprav so teme, ki jih zajema Phare dolgoročne, je njegovo 

planiranje enoletno in ne daje nobene garancije, da bo podpora za dotično področje na voljo 
tudi v naslednjih letih. To zavira učinkovito nacionalno investicijsko načrtovanje in je v 
nasprotju z večletnim načrtovanjem, ki velja v sistemu strukturnih skladov. Zato se je 
Komisija odločila, da v program Phare uvede večletno indikativno načrtovanje na temelju 
nacionalnih planskih dokumentov, pri čemer bo državam kandidatkam jasno predstavila 
svoje smernice in namene. Države kandidatke so tako razvile Državne razvojne programe 
za obdobje 2000-2006, ki so osnova načrtovanju na področju ekonomske in socialne 
kohezije. Poleg tega programa je ključni upravljavski dokument Državni program za 
prevzem pravnega reda EU za področje načrtovanja gradnje institucij in finančnih naložb. 

 
2.3.2 Slovenija v pripravah na strukturne sklade 
 
Regionalna politika in koordinacija strukturnih skladov je 21. pogajalsko področje med 
državami kandidatkami in Evropsko komisijo.  Republika Slovenija pravni red na tem področju 
aktivno sprejema in ne bo zahtevala prehodnega obdobja ali izjem po vstopu v EU. Julija 1999 
je sprejela Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99), ki 
temelji na osnovnih načelih evropske politike oz. sistema strukturnih skladov: načelo 
programskega usmerjanja razvojnih spodbud, načelo partnerstva, načelo sofinanciranja in 
načelo koncentracije razvojnih spodbud (2001 Regular Report on Slovenia's Progress towards 
Accession, 2001). Za njegovo implementacijo je sprejela še šest podzakonskih aktov. V skladu 
s tem zakonom so formalno vzpostavljene ključne institucije za izvajanje strukturne politike na 
državni ravni: Svet za strukturno politiko, Agencija RS za regionalni razvoj in Sklad za 
regionalni razvoj in ohranjanje podeželja. S tem zakonom so se ustanovile tudi regionalne 
razvojne agencije, ki jih je v Sloveniji 12 (Državni razvojni program 2001-2006, predlog, 
2001). 
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Svet za strukturno politiko sestavljajo ministri resornih področij vodi pa ga ministrica za 
gospodarstvo, ki je obenem pristojna tudi za področje regionalnega razvoja. Vloga Sveta je v 
usklajevanju predlogov dokumentov strukturne in kohezijske politike, razvojnih spodbud in 
tuje pomoči.  
 
Agencija RS za regionalni razvoj (ARR) je osrednja državna institucija za koordinacijo 
programov in projektov ekonomske in socialne kohezije ter projektov čezmejnega sodelovanja 
v okviru programa Phare. Po vstopu v EU bo agencija postala osrednja institucija za 
koordinirano upravljanje  s strukturnim in kohezijskim skladom ter za upravljanje z Evropskim 
regionalno-razvojnim skladom. Na zahtevo politike strukturnih skladov mora razviti ustrezen 
informacijski sistem in izvajati vsebinski nadzor ter organizirati evalvacije vseh programov 
strukturnih pomoči Sloveniji. Agencija se za te naloge aktivno pripravlja z vpeljavo 
Informacijskega sistema ARR (ISARR), ki bo informacijska baza za spremljanje in 
ocenjevanje. Postopek njene akreditacije za upravljanje s sredstvi strukturnih in kohezijskega 
sklada je v teku. Agencija bo po vstopu v EU dobila status izvajalske agencije. 
 
Regionalne razvojne agencije imajo v državah članicah pomembno vlogo pri izvajanju 
programov in projektov financiranih iz strukturnih skladov. Na regionalni ravni opravljajo 
vlogo povezovalca in koordinatorja med občinami, podjetji, nevladnimi organizacijami in 
drugimi uporabniki z namenom prepoznavanja strategij in projektov za reševanje specifičnih 
problemov regije. Zaposleni morajo imeti zato veliko znanja in izkušenj o povezovanju 
različnih partnerjev in o tem, kako njihove potrebe preliti v konkretne projekte, ki bodo deležni 
sofinanciranja iz strukturnih skladov ter o pogojih za uspešno izvajanje teh projektov.  
 
Slovenija je s sprejetjem Zakona o skladnem regionalnem razvoju in njegovih podzakonskih 
aktov ter Zakona o javnih financah v celoti izpolnila zahteve iz Državnega programa za 
sprejem pravnega reda EU do leta 2002 (2001 Regular Report on Slovenia's Progress towards 
Accession, 2001). Pravni red  v Sloveniji je  s sprejetjem teh zakonov in ustanovitvijo ARR 
usklajen s pravnim redom EU. 
 
Slovenija se drži načela strukturnih skladov o usmerjanju pomoči v regije, ki so najmanj 
razvite. Zato je morala z EU poenotiti sistem klasifikacije regij. Dne 16.3.2000 je uvedla 
statistično klasifikacijo teritorialnih enot SKTE, ki je primerljiva z evropsko klasifikacijo 
NUTS (Nomenclature des Unites Territorielle pour Statistique) in predstavlja obvezen standard 
za evidentiranje, zbiranje, analiziranje, obdelavo in posredovanje podatkov o teritorialnih 
enotah. Raven SKTE 0 in SKTE 1 predstavlja država Slovenija kot celota. Na ravni SKTE 2 je 
Slovenija predlagala oblikovanje dveh regij, 'ljubljansko mestno regijo' in 'preostalo slovensko 
regijo'. Tako bi bilo izključeno nadpovprečno razvito ljubljansko območje, ki dosega 90% 
gospodarske razvitosti EU. Na ta način bi, glede na opravljene izračune na tem področju, 
Slovenija zmanjšala razlike med posameznimi SKTE 2 regijami v EU. Evropska komisija se s 
predložitvijo ne strinja, ker bi to predstavljalo neuravnoteženo delitev Slovenije glede na 
število prebivalcev.  Vendar medregionalne primerjave z državami članicami kažejo, da glede 
povprečnega števila prebivalstva na ravni SKTE 2 Slovenija ne odstopa v primerjavi z 
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državami članicami. Pogajanja Slovenije na tem področju še tečejo, njihov izid pa je za 
Slovenijo velikega pomena, saj bi ob sprejetju našega predloga 'ostala Slovenija' dalj časa 
pridobivala sredstva za regije Cilja 1, za katere je namenjena večina sredstev strukturnih 
skladov. Poleg tega regija 'preostala Slovenija' v dveh tretjinah meji na manj razvita območja v 
sosednjih državah, ki lahko v daljši časovni perspektivi računajo na status Cilja 1. Na ravni 
SKTE 3 je Slovenija oblikovala 12 statističnih regij6. 

Glede izvedbene strukture v okviru strukturnih skladov mora Vlada RS sprejeti še vrsto 
sklepov o izvajanju programiranja strukturnih skladov in imenovanja upravljavskih in plačilnih 
organov. Potrebno je tudi razjasniti vlogo ministrstev, ki bodo delovali pod odgovornostjo 
upravljavskih in plačilnih organov ter zagotoviti učinkovito medresorsko usklajevanje. 
Komisija bi namreč morala imeti samo enega sogovornika, ki bi bil pristojen in pooblaščen za 
usmerjanje procesa programiranja in izvajanja. Znaten napredek je potreben na ravni tehnične 
priprave projektov, ki izpolnjujejo pogoje za pomoč v okviru strukturnih in kohezijskega 
sklada (2001 Regular Report on Slovenia's Progress towards Accession, 2001). 

 
3 VRSTE PROGRAMOV 
 
Program oziroma pobuda Phare se uresničuje preko več vrst programov: nacionalnih 
programov, programov čezmejnega sodelovanja, programov Skupnosti in večdržavnih ter 
horizontalnih programov, ki so se združili v t.i. Multibeneficiary programe. Izraz 'program' se 
uporablja tako za Phare kot celoto naštetih programov kot tudi za posamezne izmed njih. 
 
Značilnosti nacionalnih in programov čezmejnega sodelovanja so, zaradi njihovega največjega 
pomena pri uresničevanju prioritetnih področij Slovenije, podane glede na obdobje v katerem 
so se programi izvajali (tranzicijsko, predpristopno in pristopno), medtem ko so horizontalni 
programi podani za celotno obdobje delovanja Phare programa. Ti programi namreč zajemajo 
daljše časovno obdobje in več držav hkrati. Poleg tega nanje spremembe v smernicah delovanja 
programa Phare niso imele tako močnega vpliva kot na nacionalne in programe čezmejnega 
sodelovanja. Programi Skupnosti so se v Sloveniji začeli izvajati šele po letu 1999 torej 
potekajo predvsem v zadnjem – pristopnem obdobju. 
 
3.1 Nacionalni programi 
 
Nacionalni programi so navadno v funkciji pridružitvenega procesa in so usmerjeni na 
prednostna področja opredeljena v Partnerstvu za pristop, Nacionalnih programih za prevzem 
pravnega reda EU in Rednih poročilih Evropske komisije o napredku držav kandidatk. 
Dogovorijo se bilateralno z vsako državo kandidatko posebej in se financirajo na podlagi 
dogovorjenega programskega obdobja. Kot predvidevajo nove smernice razvoja Phare 

                                                 
6 Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Notranjsko-kraška, 

Goriška in Obalno-kraška. 
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programa, je približno 30% sredstev namenjenih podpori institucionalnega razvoja in približno 
70% finančnim naložbam za prevzem in uresničevanje pravnega reda EU. Za tovrstne 
programe Phare namenja približno 80% svojega proračuna. 
 
3.1.1 Tranzicijsko obdobje (1992-1995) 
 
Slovenija je tako kot tudi druge države Srednje in Vzhodne Evrope po osamosvojitvi leta 1991 
najprej vstopila v obdobje tranzicije (1992-1995), v katerem je morala svoje  gospodarstvo iz 
centralno-planskega, zaščitnega in uvozno usmerjenega preusmeriti v odprto in izvozno 
naravnano tržno gospodarstvo. S tem namenom in kot sredstvo za odpravo visoke inflacije v 
začetnem obdobju se je leta 1992 oblikovala  makroekonomska  stabilizacijska politika, ki je 
predvidevala prestrukturiranje celotnega gospodarstva. Projekt prestrukturiranja in privatizacije 
slovenskega gospodarstva je obsegal naslednje cilje (General Technical Assistance Facility 
1993, 1993): 
 
• Prestrukturiranje in privatizacija v podjetniškem sektorju  
• Posodobitev finančnega sistema 
• Obnovitev javne infrastrukture 
• Razvoj mreže socialne varnosti 
• Sodelovanje in povezovanje z Evropsko Skupnostjo 
 
Ta projekt je predstavljal okvir za vse oblike tuje pomoči Sloveniji predvsem pa za program 
Phare. Slovenija je postala članica Phare prav v letu 1992 in je v septembru podpisala z 
Evropsko komisijo prvi finančni memorandum za tehnično pomoč slovenski vladi pri izvajanju 
reform in ciljev tega projekta in za področje izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja.  
  
V celotnem tranzicijskem obdobju (1992-1995) je bilo Sloveniji za nacionalne programe v 
okviru pobude Phare dodeljeno 69 mio ECU (Phare Programme Annual Report 1997, 1999): 
 
• Infrastruktura - 20% ⇒ Prvo prioritetno področje v okviru infrastrukture je bila energija. 

Phare je v tem obdobju pomagal pri oblikovanju cenovne politike za gorivo, plin in 
elektriko, pri oblikovanju strategije porabe energije in oblikovanju projekta za 
rehabilitacijo rudnika v Zasavju. Na področju transporta je bila pomoč pri pripravi študij o 
prestrukturiranju in posodobitvi železniškega sistema in pri projektu Avtocesta vzhod-
zahod, ki ga financira EBRD. V okviru telekomunikacij je Phare pomagal pri 
prestrukturiranju Telekoma in pripravi zakonodaje o standardizaciji sistemov mobilne 
telefonije in kabelskih televizijskih omrežij ter njihovi primerljivosti s standardi, ki veljajo 
v EU.  Phare je bil na področju infrastrukture prisoten tudi v nadaljnjih obdobjih predvsem 
s programi za varčno porabo energije in študijah o transportnih možnostih. 

 
• Privatizacija, prestrukturiranje gospodarstva,  javne finance in bančništvo - 40% ⇒ Na 

področju prestrukturiranja in privatizacije v podjetniškem sektorju se je tehnična pomoč 
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osredotočila predvsem na oblikovanje sektorskih strategij, programov prestrukturiranja in 
oblikovanje industrijskih politik v usnjarski, strojni, lesnopredelovalni, kemični in papirni 
industriji. Phare je nudil pomoč podjetnikom pri pripravi privatizacijskih načrtov in 
dolgoročnih poslovnih načrtov in pomagal Agenciji za privatizacijo z vidika usposabljanja 
strokovnjakov s področja pravnega in tehničnega vidika privatizacije. S ciljem doseči 
institucionalno ureditev, ki bo pritegnila tuje investicije in pomagati slovenskim podjetjem 
pri izboljšanju izvoznih možnosti, je Phare pomembno prispeval k pritoku tujega kapitala v 
Slovenijo. V bančnem sektorju je bila pomoč usmerjena na razvoj in usposabljanje 
človeških virov na področju premoženjskih in kreditnih zadev, informacijskih sistemov, 
plačilnega sistema in na razvoj nadzora bančnega sistema. Phare je pomagal pri 
prestrukturiranju dveh komercialnih bank - Nove Ljubljanske banke, pri kateri je šlo za 
prenovo poslovanja in razvoj informacijskega sistema in Nove kreditne banke Maribor, ki 
je izvedla prevzem kreditne banke Nova Gorica. Phare  je nudil strokovno pomoč Agenciji 
za sanacijo bank in hranilnic. Tehnična pomoč je bila namenjena tudi Ministrstvu za 
finance pri izvajanju davčnih reform (priprava na DDV in poenotenje trošarin) in novega 
plačilnega sistema. 

 
• TEMPUS program in izobraževanje, znanost in tehnologija - 20% ⇒ Phare spodbuja 

sodelovanje med javnim in privatnim sektorjem na področju znanosti in tehnologije in je 
zato podpiral Slovenski znanstveni sklad, ki je bil oblikovan z namenom, da spodbuja 
sodelovanje in investiranje javnega in privatnega sektorja v raziskave. Pomoč je dobivalo 
tudi Ministrstvo za znanost in tehnologijo, z namenom, da razvije raziskovalni razvojni 
sistem in vzpostavi računalniško podprto podatkovno bazo, ki bo omogočala širši dostop do 
znanstvenih informacij. Na področju izobraževalnega sistema je bil  v letih 1992 in 1993 
najpomembnejši in edini program TEMPUS, ki je spodbujal prenovo visokošolskega 
sistema, poklicno usposabljanje in sodelovanje med izobraževalnimi institucijami. 

 
• Okolje, energetika, kmetijstvo, zakonodaja - 20% ⇒ V letu 1994 je Phare začel s programi 

na področju okolja in energije. Glavni cilj projektov je bil vzpostavitev institucij, strateške 
študije in svetovanje (v obliki tehnične pomoči) na področju zakonodaje.  

 
3.1.2 Predpristopno obdobje (1996-1999)  
 
S podpisom evropskega sporazuma 10. junija 1996 je Slovenija vstopila v drugo - 
predpristopno obdobje (1996-1999) in postala polno udeležena v predpristopni strategiji. Vlada 
RS je oblikovala Belo knjigo o državni predpristopni strategiji7  in ustanovila strukture za 
njeno izvajanje (Multi-annual Indicative Programme 1996-1999, 1996). Nova osnova za 

                                                 
7 V Beli knjigi o državni predpristopni strategiji so opisane tri smernice v okviru predpristopne strategije: 1.) 

odprtost države in spodbujanje mednarodnih odnosov z vsemi državami posebno z EU, 2.) reforma javnega 
finančnega sistema s poudarkom na reformi socialnega sektorja, 3.) ponovna opredelitev vloge in funkcij 
države. 
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upravljanje programa Phare je postal Memorandumu o soglasju, ki sta ga Vlada republike 
Slovenije in Evropska komisija podpisali 5. junija 1995 in je predstavljal temelj novemu 
večletnemu indikativnemu programu. Ta v skladu s splošnim političnim ciljem večjega 
sodelovanja Slovenije z EU in njenega možnega vstopa v EU navaja štiri ključna področja v 
katera je bila v tem obdobju usmerjena pomoč iz programa Phare (Phare Programme Annual 
Report 1996, 1998): 
 
• Koordinacija in nadzor Vladne predpristopne strategije ⇒ program predpristopne 

strategije je bil  namenjen predvsem financiranju dolgoročne  tehnične pomoči, ki se je 
osredotočala na izobraževanje in usposabljanje visokih državnih uradnikov za koordinacijo 
in nadzor izvajanja projektov. Na operativnem nivoju so se za ta namen ustanovile enota za 
podporo integracij v EU, prevajalska enota na Ministrstvu za zunanje zadeve in projektne 
enote programa Phare na posameznih ministrstvih. Namen tega programa je bil tudi 
pomagati pri oblikovanju Državnega pridružitvenega načrta in sprožiti njegovo izvajanje. 
 

• Prevzem 'acquis communautaire8' ⇒ namen je bil, pripraviti Slovenijo na prevzemanje 
obveznosti, ki jih prinaša članstvo v EU preko pospešenega sprejemanja zakonov, 
standardov in pravil, da se doseže primerljivost s tistimi, ki veljajo v EU. Domača 
zakonodaja se je pregledala in začela usklajevati z evropsko. Eden ključnih ukrepov je bila 
tudi reforma javne uprave, predvsem njene organizacije in delovanja človeških virov. Njen 
največji del je predstavljalo izobraževanje in usposabljanje javnih uslužbencev za nove 
naloge, ki jih prinašajo odnosi z EU.  
 

• Reforme na področju gospodarstva in sociale ⇒ namen je bil, pospešiti in okrepiti 
gospodarske in finančne povezave z EU in tudi z drugimi državami ter sosednjimi regijami. 
Program se je izvajal v teh podprogramih: 

 
• Javne finance in finančni sektor ⇒ postavitev regulativnih okvirov za oblikovanje, 

izvajanje in nadzor proračunske politike, tehnična in strokovna pomoč za to 
odgovornim ministrstvom in strukturam, reformiranje centralne in komercialnih 
bank, zavarovalništva, računovodskih in revizijskih standardov, reforma 
pokojninskega sistema. 

• Razvoj podjetništva ⇒ okrepitev podjetniškega sektorja z intervencijami na državni 
in lokalni ravni, razvoj podjetniških strategij za javna in privatna podjetja, 
postprivatizacijske olajšave, spodbujanje razvoja in  inovacij z vidika povečanja 
produktivnosti in doseganja visokih tehnoloških standardov, spodbujanje razvoja 
trženja in investicij, spodbujanje regionalnega razvoja, razvoj kapitalskih trgov, 
večanje izvoznih kapacitet, dvig konkurenčnosti industrijskega in storitvenega 
sektorja na mednarodni nivo. 

                                                 
8 Evropski pravni red (acquis communautaire) je celota zakonodaje, običajev in obveznosti ter političnih 

usmeritev, ki so jih države članice opredelile v pogodbah o EU, zlasti v rimski, maastrichtski in amsterdamski 
pogodbi. 
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• Razvoj človeških virov ⇒ podpora Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 
pri izvajanju ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti in večjo socialno varnost,  
prenovo delovne zakonodaje, koordinacijo družinskih podpor in ukrepov za 
povečanje socialne blaginje, vzpostavljanje sistema vse življenjskega učenja in 
shem poklicnega ter dodatnega izobraževanja. 

 
• Integracija infrastrukture  ⇒ Phare je svojo pomoč nudil predvsem pri oblikovanju 

državne transportne politike, uskladitvi zakonodaje, regulativ in standardov z evropskimi, 
izboljšavah trans-evropske povezave ter prenovi sektorja v smeri združljivosti z evropskimi 
normami. Slovenija je v tem obdobju pripravila projekte za izgradnjo čistilnih naprav v 
šestih različnih krajih Slovenije. Več je bilo tudi projektov za ravnanje z odpadnimi vodami 
in izgradnjo vodovodov. Na področju transportne infrastrukture pa je in še vedno lahko 
sodeluje pri vseh infrastrukturnih projektih vezanih na izgradnjo ali modernizacijo 
transportnih koridorjev: koridor 5 (zahod-vzhod) in koridor 10 (sever-jug). 

 
V skladu s predpristopnim duhom je Phare tudi v Sloveniji pomoč usmeril v podporo 
institucionalnemu razvoju in finančne naložbe. Izgradnja institucij je bila podrejena ciljem 
predpristopnih ukrepov in sprejetju evropskih norm in standardov. Zato je Phare spodbujal 
razvoj demokratične civilne družbe, zakonodaje in politike, napredek pri pravosodju in 
notranjih zadevah, varstvo okolja in uvajanje ekoloških standardov, spodbujanje 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in razvoj podjetništva, napredek pri izvajanju 
kmetijskih reform, integriranje v notranji trg, razvoj človeških virov (višje splošne 
izobraženosti,  izobraževanje in usposabljanje delavcev v enotah, ki se ukvarjajo z evropskimi 
zadevami), spoštovanje človekovih pravic in zaščita manjšin, omogočal je dostop do informacij 
o EU specifičnim skupinam prebivalstva in pomagal Parlamentu pri hitrejšem sprejemanju 
'acquis'.  Podporo institucionalnemu razvoju je Phare izkazoval s pomočjo Twinninga na 
področju okolja, kmetijstva, javnih financ, pravosodja in notranjih zadev ter pri pripravljalnih 
ukrepih za strukturne sklade in preko tehnične pomoči na področju statistike. Večja 
konkurenčnost gospodarstva, integracija v notranji trg in okrepitev administracije, so bile 
prioritete v tem obdobju. Slovenija je kot odgovor vzpostavila ključne strukture za delovanje 
programa Phare in kasneje prejemanje pomoči iz strukturnih skladov. Finančne naložbe so bile 
podrejene ključnim področjem za prevzem in izvajanje acquis communautaire. 
 
V obdobju 1996-1999 je Slovenija sredstva za nacionalne programe v okviru pobude Phare 
razporedila po naslednjih področjih: sprejetje norm po sektorjih - 31%, pristopna priprava - 
26%, okolje - 23%, podpora konkurenčnosti gospodarstva - 8%, usposabljanje in izobraževanje 
- 6%, regionalni razvoj - 6% (Interno gradivo Službe vlade RS za evropske zadeve, 2002). 
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3.1.3 Pristopno obdobje (2000-2006) 
 
Tudi v pristopnem obdobju (2000-2006) ostaja Phare ključni instrument pomoči v Sloveniji. 
Njegovi prednostni nalogi sta še vedno pomoč pri izgradnji institucij (30% Pharovih sredstev) 
in s tem povezane finančne naložbe (70% Pharovih sredstev). Ključna področja prejemanja 
pomoči v tem obdobju so: 
 
• Krepitev administrativne in institucionalne sposobnosti za prevzem pravnega reda EU ⇒ 

priprava strategije politike zaposlovanja, prenos in izvajanje delovne zakonodaje , ki velja v 
EU, izvajanje zakona o javnih uslužbencih, izboljšanje pogojev za statistiko, liberalizacija 
in privatizacija gospodarskih javnih služb in pri tem zagotovitev konkurence in 
liberalizacijo cen, priprava na vključitev v notranji trg na področju energije. 

• Področje notranjega trga ⇒ vzpostavitev sistema tržnega nadzora, nadaljevanje pri 
sprejemanju tehnične zakonodaje in njena okrepitev. 

• Ekonomska in socialna kohezija ⇒ zmanjšanje notranjih razvojnih razlik in priprava na 
strukturne sklade, ustanovitev struktur za nadzor in ocenjevanje. 

• Področje pravosodja in notranjih zadev ⇒ izvajanje Zakona o tujcih in o azilu, 
vzpostavitev zunanje meje glede na schengenski sporazum, določitev carin, okrepitev 
kapacitet za preprečevanje pranja denarja, okrepitev institucij, boj proti organiziranemu 
kriminalu. 

• Spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. 
 
Tabela 3: Sredstva nacionalnega programa Phare v Sloveniji za leto 2000 in 2001 po 

področjih  
 
PODROČJE VIŠINA SREDSTEV (mio EUR) 
 2000 2001 
Krepitev administrativne usposobljenosti 1,6 3,12 
Notranji trg 2 2,15 
Ekonomska in socialna kohezija 5 3,5 
Pravosodje in notranje zadeve 7,1 9,3 
SKUPAJ 15,7 18,07 

Vir:  Interno gradivo Službe vlade za Evropske zadeve; The Phare programme, Annual  Report 
2000; 2001 Regular Report on Slovenia's Progress towards Accession, 2001. 

 
3.1.3.1 Ekonomska in socialna kohezija 
 
Zmanjšanje razlik v razvoju znotraj in med regijami v Sloveniji je primarni cilj slovenske 
Vladne politike. Prve razlike se pojavljajo med centrom Slovenije (Ljubljana z okolico) in 
ostalim delom Slovenije. Na regionalnem nivoju se pojavijo razlike v  razvitosti med samimi 
regijami na ravni SKTE-3 in razlike pri  primerjavi posamezne regije s povprečjem v Sloveniji. 
Še na nižjem nivoju pa prihaja do razlik v razvitosti med posameznimi občinami. Najbolj 
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pereče področje tako predstavlja občina, ki zaostaja v razvoju glede na povprečje regije v 
zaostanku. Te razlike so odraz demografskih, gospodarskih, infrastrukturnih dejavnikov in 
dejavnikov na področju človeških virov. 27% naložb v infrastrukturo s strani programa Phare 
zato predstavljajo naložbe v ekonomsko in socialno kohezijo (2000 Economic and Social 
Cohesion. Financing memorandum, 2000). 
 
Splošni cilj ekonomske in socialne kohezije, ki je prednostno področje v Partnerstvu za pristop, 
je rešiti določene probleme na področju človeških virov in infrastrukture v regijah z razvojnimi 
problemi, z namenom, da se vzpostavi osnova za razvoj podjetništva, ki bo nudilo nova 
delovna mesta. Razvoj človeških virov je usmerjen v povečevanje ravni zaposlenosti kot 
posledico zaposlovanja brezposelnih ljudi in poklicne preusmeritve zaposlenih v sektorjih, ki 
se prestrukturirajo. Cilj vlaganja v razvoj infrastrukture pa je v vzpostavitvi okolja, ki bo 
privabljalo nova podjetja in izboljšanju življenjskega prostora za lokalne skupnosti.  
 
Agencija RS za regionalni razvoj, ki je odgovorna za implementacijo projektov na področju 
ekonomske in socialne kohezije, je že v letu 1999 podpisala z Evropsko komisijo finančni 
memorandum za pomoč pri pripravi projektov (Project Preparation Facility - PPF) ekonomske 
in socialne kohezije 2000 in 2001. Program je bil namenjen pripravi tehničnih in izvedbenih 
dokumentov, ki so potrebni za izvajanje projektov. Gre predvsem za študije izvedljivosti 
projektov, tehnične načrte, pripravo na izvedbo shem pomoči, pripravo razpisne dokumentacije 
in analizo vplivov na okolje. 
 
Za nacionalni program Phare 2000 je bil podpisan finančni memorandum med Slovenijo in EU 
11.12.2000 za obdobje do konca 2002 (http://www.sigov.si/arr/4eu-p.html). Na področju 
ekonomske in socialne kohezije so bile izbrane tri pilotne regije: Zasavje, Savinjska in 
Pomurje. Pharov prispevek za te regije je znašal 5 mio EUR, nacionalno sofinanciranje pa 4,11 
mio EUR. Projekti se bodo izvajali do konca leta 2002. Nacionalni koordinator za vse tri regije 
pa je Agencija RS za regionalni razvoj. 
 
Pomurje je  regija z visoko stopnjo brezposlenosti in slabo razvitim podjetništvom. Zato se 
bodo v štirih občinah razvili poslovni inkubatorji s krovnim inkubatorjem v Murski Soboti. 
Mreža inkubatorjev bo pospeševala podjetništvo in s tem odpiranje novih delovnih mest. 
Regionalni koordinator za ta projekt je Regionalna razvojna agencija Mura. Savinjska regija je 
nazadovala predvsem na račun propada večih podjetij in odmikanja od delavno intenzivne 
industrije kot je tekstilna industrija, rudarstvo, jeklarstvo in železarstvo. Delovna mesta so tako 
zelo omejena. Namen projekta je zato promocija regionalnega pristopa pri reševanju težav 
brezposelnosti preko razvoja inovacij, podjetništva, človeških virov, izobraževanja 
brezposelnih in njihovo prerazporejanje na nova delovna mesta. V Zasavju gre tudi za 
spodbujanje podjetniške infrastrukture in izboljšanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih 
mest, preko okrepitve že obstoječega garancijskega sklada. Ta je bil ustanovljen leta 1997, kot 
ena od aktivnosti Regionalne razvojne agencije.  
 
 

http://www.sigov.si/arr/4eu-p.html
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Tabela 4:  Projekti s področja ekonomske in socialne kohezije v treh pilotnih regijah v 
letu 2000, njihovo financiranje in koordinacija 

 
Regija Sredstva Phare 

(mio EUR) 
Sredstva Slovenija 

(mio EUR) 
Celotna vrednost 

projekta (mio EUR) 
Regionalni 

koordinator 
Pomurje 2 1,7 3,7 RRA Mura 
Savinjska 2 1,81 3,81 RRA Celje 
Zasavje  1 0,6 1,6 RRA Zasavje 
SKUPAJ 5 4,11 9,11  

Vir: http://www.sigov.si/arr/4eu-p/1p.html 
 
Za leto 2001 je bilo za področje ekonomske in socialne kohezije namenjenih 3,5 mio EUR za 
program oz. donacijsko shemo Pospeševanje razvoja Slovenije na lokalni ravni (Strenghtening 
Slovenia on the Local Level). Ta se usmerja na dva področja, katera sta v Strategiji 
gospodarskega razvoja Slovenije predstavljena kot najbolj pereča za Slovenijo v tem obdobju; 
razvoj človeških virov in zaposlovanje ter lokalna infrastruktura. Zato je 55% sredstev Phare 
namenjenih programu za povečevanje zaposlenosti, katerega izvaja Ministrstvo za delo družino 
in socialne zadeve, 45% pa razvoju regionalne infrastrukture, ki je pod okriljem Ministrstva za 
gospodarstvo (Finančni memorandum 2001, povzetek projektnega predloga, 2001). Področja, 
ki so lahko upravičena do pomoči so tista, ki so glede na socialno-ekonomske kazalce v 
primerjavi s povprečjem Slovenije, najslabše razvita. Kriterije po katerih se lahko definira 
regija v zaostanku, opredeljuje Zakon o skladnem regionalnem razvoju.  
 
Donacijska shema tega projekta poskuša vpeljati prevzemanje in izvajanje programiranja, ki je 
značilen za regije Cilja 1 v sistemu strukturnih skladov. Njen namen je povečati produktivnost 
podjetniškega sektorja, razvijati človeške vire, varovanje okolja in vzpostaviti napredno 
gospodarsko infrastrukturo na regionalnem nivoju. 
 
Tabela 5:  Projekti s področja ekonomske in socialne kohezije v letu 2001, njihovo 

financiranje in koordinacija 
 
Podprogram Sredstva Phare 

(mio EUR) 
Sredstva Slovenija 

(mio EUR) 
Celotna vrednost 

projekta (mio EUR) 
Koordinator

pomoči 
Socialno 
vključevanje 

1,925 0,643 2,568 MZDDS 

Lokalna 
infrastruktura 

1,575 6,309 7,884 MG (ARR) 

SKUPAJ 3,5 6,952 10,452  
• MZDDS – Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve 
• MG (ARR) – Ministrstvo za gospodarstvo (Agencija RS za regionalni razvoj) 
Vir:  Finančni memorandum 2001, Phare, Economic and Social Cohesion 2001. Summary 

Project Fiche, str. 17. 

http://www.sigov.si/arr/4eu-p/1p.html
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3.2 Programi čezmejnega sodelovanja 
 

Meje EU so določene politično in zgodovinsko ter potekajo največkrat neodvisno od 
geografskih, ekonomskih in socialnih dejavnikov, ki so skupni neki regiji. Meje regije razdelijo 
in povzročijo drugačno obravnavanje skupnih značilnosti in problemov regije. Evropska unija 
se je v tem okviru zavedala pomena obmejnega sodelovanja z državami, ki mejijo na EU in je 
od leta 1992 naprej financirala nekaj ukrepov, ki so krepili obmejno sodelovanje. Leta 1994 pa 
so bili vpeljani programi čezmejnega sodelovanja kot odgovor na uspešno sodelovanje med 
mejnimi regijami znotraj držav članic EU v okviru programa INTERREG, ki se financira iz 
strukturnih skladov. 

 
Ti programi spodbujajo sodelovanje med državami, regijami,  lokalnimi oblastmi  in 
interesnimi skupinami vzdolž meje med EU in državami Srednje in Vzhodne Evrope. 
Osredotočajo se na regije z razvojnimi problemi in na področja, kjer nastopajo obmejni 
konflikti. Čezmejno sodelovanje naj bi regije pripravilo na to, da bodo znale v celoti izkoristiti 
priložnosti in izzive vstopa v EU. Vse večja odprtost mej med državami namreč povzroča večji 
pritisk na konkurenčnost in povečuje pretok blaga, storitev, kapitala in prebivalstva. Za 
obvladovanje novih razmer je v veliko pomoč povezovanje s tujimi partnerji na različnih 
področjih. S povezovanjem obmejnih regij se pospešuje izgradnja celovitega transportnega in 
komunikacijskega omrežja obenem pa se lahko gradijo določeni objekti za varovanje okolja in 
učinkovito rabo energije, ki so zelo dragi, vendar prinašajo koristi vsem vpletenim regijam.  
 
Osnovna področja delovanja čezmejnih programov so 
(http://evropa.gov.si/vkljucevanje/programi-phare/dosedanja-pomoc/cezmejno-sodelovanje/): 
 
• Promet in obmejna infrastruktura ⇒ povečanje dostopnosti in prehodnosti, kar omogoča 

redne pretoke blaga, storitev, kapitala in prebivalstva ter integriran razvoj. 
• Okolje ⇒ odpravljanje onesnaževanja zraka in vode, varovanje vodnih virov, ohranjanje 

naravnih bogastev, trženje naravnih lepot in danosti po principu naravnega ravnovesja. 
• Gospodarsko sodelovanje ⇒ turizem - povečanje konkurenčnosti, skupno trženje in 

promocija; kmetijstvo - intenziviranje kmetijske proizvodnje v skladu z naravnimi 
danostmi, uvajanje novih tržno zanimivih proizvodenj, izboljšanje trženja kmetijskih 
proizvodov, kar zagotavlja nova delovna mesta in povišanje dohodkov; razvoj tehnologij in 
spodbujanje malega gospodarstva ter kooperacij. 

• Človeški viri in povezovanje ⇒ izboljšanje možnosti in kakovosti izobraževanja, 
sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami, skupni programi za omejevanje 
brezposelnosti. 

• Kultura ⇒ skupne kulturne prireditve in projekti, izmenjava in ohranjanje kulturne 
dediščine. 

• Tehnična pomoč ⇒ svetovanje pri pripravah in izvedbah skupnih projektov. 
 

http://evropa.gov.si/vkljucevanje/programi-phare/dosedanja-pomoc/cezmejno-sodelovanje/


V okviru programov čezmejnega sodelovanja obstaja tudi Sklad za male projekte. Sem spadajo 
projekti v vrednosti do 50.000 EUR in so namenjeni izključno sodelovanju ljudi ob meji, 
»ljudje ljudem«, na področju kulture, umetnosti, glasbe, izobraževanja, srečevanja, športa, 
raziskovanja, varstva okolja ipd. 
 
3.2.1 Tranzicijsko in predpristopno obdobje (do leta 2000) 
 
Slovenija sodeluje v Pharovih programih čezmejnega  sodelovanja že od leta 1994, ko se je 
Evropska komisija odločila, da bo svoj obmejni program razširila tudi izven svojih meja. Njeno 
sodelovanje je uspešno z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, obeta pa se ji tudi sodelovanje s 
Hrvaško, ko bo le-ta ponovno postala članica programa Phare.  
 
Italija je bila prva država s katero je Slovenija začela koristiti pomoč programov čezmejnega 
sodelovanja. Leta 1994 sta Vlada Republike Slovenije in Evropska komisija podpisali 
memorandum o Programu za čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za področja  
okolja in kmetijstva, mejnih prehodov in obmejne infrastrukture.  V letu 1995 so Evropska 
komisija in vladi obeh držav podpisale »Skupno izjavo o nameri« o večletnem sodelovanju. Za 
ta namen so pripravile večletni indikativni program za obdobje 1996-1999. V istem letu je 
Slovenija začela sodelovati tudi z Avstrijo in z njo podpisala iste dokumente. Večletna 
indikativna programa sta opredeljevala prednostna področja in predvideni finančni okvir, ki so 
razvidni iz spodnjih dveh slik: 
 
Sliki 2 in 3:  Prednostna področja čezmejnega sodelovanja Slovenije z Avstrijo in 

Slovenije z Italijo v obdobju 1996-1999 
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Evropska komisija je v letu 1995 odprla še eno finančno linijo, ki omogoča multilateralno 
sodelovanje držav. Sloveniji se je tako ponudila možnost trilateralnega sodelovanja z Avstrijo 
in Madžarsko v letih 1995 in 1996. Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo oziroma 
Avstrijo pomeni sodelovanje države kandidatke z državami članicami EU. Vendar se je 
Evropska komisija odločila, da bo omogočila obmejno sodelovanje tudi med državami 
kandidatkami in za ta namen odprla program CREDO znotraj večdržavnih programov. V 
okviru tega programa lahko Slovenija sodeluje z Madžarsko in bo v prihodnje sodelovala tudi s 
Hrvaško. 
 
3.2.2 Pristopno obdobje (2000-2006) 
 
V pristopnem obdobju je čezmejno, inter-regionalno in trans-nacionalno sodelovanje še 
pomembnejše. V ospredje so stopili projekti, ki so usmerjeni na sprejemanje 'acquis' na 
obmejnih področjih in zagotavljajo trajen in skladen regionalni razvoj, prostorsko povezovanje 
regij ter spodbujanje ekonomske in socialne kohezije. Usmerjeni so na področje transporta, 
obmejne infrastrukture, okolja, turizma, kmetijstva, drobnega gospodarstva, kulture in 
človeških virov (2001 Regular report on Slovenia's progress towards accession, 2001).  
 
Za doseganje teh ciljev je Phare  v letu 2000 in v letu 2001 za Slovenijo namenil 7 mio EUR, 
od česar gre 30% za podporo institucionalnemu razvoju in 70% za finančne naložbe. Pomoč se 
usmerja na statistične regije, ki ustrezajo SKTE-3 (Gorenjska, Savinjska, Koroška, Podravje, 
Pomurje, Obalno-kraška in Goriška regija). Te regije določijo svoje programe in projekte v 
skladu z Regionalnim razvojnim programom, ki mora biti primerljiv z Državnim razvojnim 
programom. Programiranje temelji na sektorskih, regionalnih ter državnih razvojnih strategijah 
in poteka po načelu partnerstva 'od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor', poleg tega pa se 
upoštevajo tudi interesi in prioritete sodelujoče čezmejne regije. Projekti morajo namreč imeti 
čezmejni učinek in morajo biti pripravljeni skupaj s partnerskimi institucijami čez mejo. 
 
Temelj programov čezmejnega sodelovanja za to obdobje predstavlja Skupni programski 
dokument. Slovenija je pripravila Skupne programske dokumente z vsemi tremi državami s 
katerim čezmejno sodeluje v okviru programa Phare. Ti dokumenti opredeljujejo skupen okvir, 
skupne cilje in prioritete, ki se nanašajo na skupen življenjski prostor. Temeljijo na skupnem in 
uravnoteženem razvoju obmejnih področij. Sodelovanje je temelj tudi pri izvajanju programa 
še posebno pri skupnih strukturah, spremljanju in vrednotenju 
(http://www.sigov.si/arr/phare/slo/progobdobje.html). 
 
Glavni okvir dokumentov temelji na treh ciljih : 
 
• Ekonomska kohezija ⇒ poslovno sodelovanje, sodelovanje na področju turizma, razvoj 

podeželja, oblikovanje komunikacijskih mrežnih informacijskih sistemov ter skupnega 
ekonomskega prostora. 

• Človeški viri in regionalno sodelovanje ⇒ izobraževanje in razvoj lokalnih skupnosti, 
kulturno sodelovanje, trg delovne sile. 

http://www.sigov.si/arr/phare/slo/progobdobje.html
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• Trajnostni prostorski razvoj ⇒ razvoj prostora in naravnih danosti, sodelovanje na 
področju okolja in upravljanja energetskih virov. 

 
Dokument predvideva skupne bilateralne organe, postopno skupno izvajanje Phare 
CBC/INTERREG in prehod na sistem, ki velja za članice EU v pobudi INTERREG. 
 
Za program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo za leto 2000 so bila združena 
sredstva dveh let. Za njegovo izvajanje je bilo namenjeno 5 mio EUR, kar pomeni 2,5 mio 
EUR na leto (http://www.sigov.si/arr/phare/slo/progobdobje.html). Program je bil usmerjen 
predvsem na spodbujanje ekonomske in socialne kohezije in je zajemal tri projekte. Prvi se 
nanaša na ekonomsko in prostorsko regeneracijo Jesenic. Ta je potrebna za reševanje 
problemov, ki so nastalih po propadu železarske industrije. Drugi projekt je usmerjen na 
področje preobrazbe tradicionalnih industrij, ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti na obeh 
straneh mej, razvoja malega gospodarstva in vzpostavljanju mrežnih povezav ter njegovo 
skupno promocijo. Tretji projekt pa predstavlja Sklad za male projekte in zajema področje 
turizma, kulture, lokalnega in regionalnega mrežnega povezovanja ter krepitve odločanja na 
lokalni in regionalni ravni. 
 
Za čezmejno sodelovanje Slovenije z Avstrijo je za programsko leto 2002 namenjenih 2.5 mio 
EUR. Po načelu partnerstva je Agencija RS za regionalni razvoj skupaj z  resornimi 
ministrstvi, Službo vlade RS za evropske zadeve in avstrijskimi INTERREG III partnerji 
pripravila dva projektna predloga, ki imata obliko donacijskih shem. Prvi se nanaša na 
spodbujanje elektronskega poslovanja in povezovanja malih in srednje velikih podjetij na obeh 
straneh meje, drugi projekt pa predstavlja Sklad za male projekte, v okviru katerega bodo 
financirani predvsem projekti s področja turizma, zdravja, kulture in športa.  Projekta sta 
usmerjena v zmanjševanje gospodarskih, kulturnih in zgodovinskih razlik med obmejnimi 
regijami. Finančni memorandum za ta dva projekta bo podpisan konec letošnjega leta, tako da 
se bo njuno izvajanje lahko začelo že v prvem trimesečju leta 2003. 
 
Finančni memorandum za čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije za leto 2001 je bil 
podpisan 14.12.2001. V njem sta opredeljena dva projekta. Prvi se nanaša na ekološko 
izboljšanje Primorske regije. V prvi fazi projekta se bodo gradile čistilne naprave za odpadne 
vode za celotna večja mesta, v drugi fazi pa za naselja, ki imajo manj kot 2000 prebivalcev in 
tista, ki imajo med 2000 in 2500 prebivalcev. Končni uporabniki teh projektov bodo na 
lokalnem nivoju. Drugi projekt pa predstavlja sklad za male projekte, ki bo financiral enaka 
področja kot jih financira sklad za male projekte pri čezmejnem sodelovanju z Avstrijo. 
 
Slovenija in Madžarska sta dobro sodelovali že v programskem obdobju 1995-1999, za 
obdobje 2000-2006 pa sta pripravili nov Skupni programski dokument. Ta ima enake 
prednostne naloge kot Skupna programska dokumenta z Italijo in Avstrijo. 
 
Pri čezmejnem sodelovanju Slovenije z Madžarsko so bila vsa sredstva usmerjena v graditev in 
krepitev institucij. Za leto 2000 sta bila oblikovana dva projekta. Pri prvem gre za ustanovitev 

http://www.sigov.si/arr/phare/slo/progobdobje.html
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Krajinskega parka, informacijske pisarne v gradu Grad, izobraževanje s področja varstva 
narave  in  evropske zakonodaje s tega področja ter osveščanje javnosti.  Drugi projekt je Sklad 
za male projekte.  
 
Za leto 2002 sta projekta že odobrena in se bosta začela izvajati v začetku leta 2003. Prvi 
projekt se osredotoča na ravnanje z odpadnimi vodami na obeh straneh mej. Projekt se bo tudi 
začel istočasno izvajati. Drugi je Sklad za male projekte in je namenjen povezovanju ljudi na 
obeh straneh meje, katere je dolga leta ločila železna zavesa. 
 
3.3 Večdržavni in horizontalni programi 
 
Večdržavni programi so prisotni že od l991 in spodbujajo sodelovanje med državami Srednje 
in Vzhodne Evrope pri reševanju problemov, ki so skupni večim državam in katerih rešitev je v 
splošnem interesu vseh vpletenih držav. Preko teh programov se spodbuja komuniciranje med 
državami in sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju programskih aktivnosti. Njihova glavna 
prednost je v zmanjšanju stroškov, saj se lahko uporabljajo enaki  mehanizmi za izpeljavo 
podobnih programov v večih državah (Kaj je Phare, 1994). V obdobju 1990-1996 je bilo za te 
programe, ki so zadevali vse sektorje,  ki jih podpira program Phare (okolje, človeški viri, 
telekomunikacije, energija, transport, jedrska varnost, carine in boj proti nezakonitemu 
prekupčevanju z mamili), namenjeno 704,2 mio EUR. Večdržavne programe sestavlja 11 t.i 
vertikalnih programov.  
 
Da bi se dosegel cilj večdržavnih programov, spodbuditi povpraševalno naravnano regionalno 
sodelovanje med državami Srednje in Vzhodne Evrope, je bilo potrebno ustanoviti novo 
iniciativo za regionalne programe, ki je vpeljana s strani Komisije same. Tako se je odprl nov  
pripomoček t.i. horizontalni programi. Te programe spodbuja in razvija Evropska komisija, 
partnerske države pa so povabljene k sodelovanju. Namenjeni so področjem, kjer se z 
meddržavnim povezovanjem ustvarja neka dodana vrednost (npr.: oblikovanje ekonomij 
obsega, promocija regionalnega sodelovanja). Za obdobje 1990-1996 je Evropska komisija tem 
programom namenila 742,8 mio EUR (http://www.gov.si/svez/slo/_proj/aid/horizontalni.htm). 
 
 
S preobratom na pristopno naravnanost programa Phare leta 1997, se je pomoč preusmerila na 
izvajanje preko nacionalnih programov. Večdržavni in horizontalni programi, katerih število se 
je posledično zmanjšalo, so se združili v skupne t.i. Multi-Beneficiary programe. Število teh 
programov se še naprej zmanjšuje, z namenom racionalizacije velikega števila programov in 
večje usmeritve k zadovoljevanju individualnih potreb posamezne države kandidatke. Njihov 
obstoj je tako upravičen samo, kadar je večdržavni pristop najboljša rešitev in so uporabljeni 
mehanizmi stroškovno najugodnejši za vse države kandidatke. 
 
 
 
 

http://www.gov.si/svez/slo/_proj/aid/horizontalni.htm
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3.4 Programi Skupnosti 
 
Evropski svet se je v Kopenhagnu leta 1993 odločil, da bo omogočil državam kandidatkam 
sodelovati v programih Skupnosti, z namenom, seznaniti te države z načinom udejanjanja 
politik in instrumentov Evropske unije (Rumpret, 1999, str. 18). Svojo odločitev je posebej 
potrdil decembra 1994 na sestanku v Essnu. Dostop do programov Skupnosti je bil eden od 
instrumentov okrepljene predpristopne strategije. Leta 1994 in 1995 so bili sprejeti prvi 
programi, Leonardo da Vinci, Socrates in Youth of Europe, ki so zagotavljali sodelovanje tudi 
državam kandidatkam. Te so pokazale velik interes za razširitev področij sodelovanja in tako 
se jim je že naslednje leto odprlo veliko število novih programov. Ti programi so bili s 
področja okolja (Life - Življenje), kulture (Raphael), energetike (Save - Varčevanje), socialne 
politike (Enake možnosti za moške in ženske), manjših in srednje velikih podjetij (Tretji 
večletni program za MSP/SME), avdiovizualnih sredstev (Media), notranjega trga (Karolus, 
Matthaeus, Fascalis) in zdravstva (Večja kakovost zdravja, Boj proti raku, Zasvojenost z 
mamili, Preprečevanje aidsa in drugih nalezljivih bolezni). 
 
Slovenija je dobila pravno podlago za sodelovanje v programih skupnosti s 1. februarjem 1999, 
ko je začel veljati Evropski pridružitveni sporazum, čeprav je Vlada Republike Slovenije že 
julija 1998 podprla sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti in ministrstvom ter vladnim 
službam naložila, da v okviru državnega proračuna načrtujejo ustrezna sredstva za to 
vključevanje. Prvi programi, ki so nam bili na voljo so bili Leonardo da Vinci, Socrates in 
Youth of Europe, kmalu pa še program za mala in srednja podjetja.  
 
Partnerske države udeležbo v programih Skupnosti financirajo same, vendar pa se lahko 
Skupnost odloči za zagotovitev dodatne denarne pomoči, ki se v praksi črpa iz donacij 
programa Phare. Nacionalni koordinator (Služba Vlade Republike Slovenije za evropske 
zadeve – SVEZ) je odgovoren, da po resornih ministrstvih razporedi tudi delež sredstev Phare, 
ki bodo sofinancirala sodelovanje v programih Skupnosti. To možnost so izkoristile vse 
države; nekatere so v začetnem obdobju sodelovanja zagotavljale le 10% lastne udeležbe.  
 
 
4 DOKUMENTI NAČRTOVANJA 
 
Glede na to, da vsi zgoraj omenjeni programi prispevajo k razvoju države kandidatke, morajo 
za njihovo načrtovanje oz. določitev področja njihovega delovanja obstajati neki strateški 
dokumenti. V nadaljevanju so predstavljeni ti dokumenti za Slovenijo. Opredeljujejo njen 
nadaljnji razvoj  in obenem tvorijo osnovo načrtovanju Phare programov (predvsem 
nacionalnih programov in programov čezmejnega sodelovanja).  
 
Prvi tak dokument je Partnerstvo za pristop, ki ga je opredelil Evropski svet decembra 1997 na 
zasedanju v Luksemburgu kot glavni instrument krepitve predpristopne strategije. V njem so 
navedene kratkoročne in srednjeročne prednostne naloge, ki jih mora država zasledovati v 
procesu približevanja in problematična področja, na katerih je potreben hitrejši razvoj in 
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uskladitev z zahtevami EU, kar predstavlja predpogoj za vstop v EU. Njegov namen je, da v 
enoten okvir združi te prednostne naloge, dostopna finančna sredstva namenjena za njihovo 
doseganje in pogoje, ki se nanašajo na prejemanje tovrstne pomoči. K podpisu Partnerstva za 
pristop so bile povabljene vse države kandidatke. Slovenija in Evropska komisija sta ga 
podpisali leta 1998. Pristopno partnerstvo se revidira vsakih nekaj let, tako da se lahko 
prioritete po potrebi spremenijo in dopolnijo. V Sloveniji je bila njegova prva posodobitev leta 
1999. Glede na zadnje poročilo Evropske komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v 
EU, bo sledila njegova nova revizija. Pristopno partnerstvo predstavlja okvir za programiranje 
vseh vrst predpristopnih pomoči, tudi za ISPO IN SAPARD. 
 
Vsaka država kandidatka je morala skladno z zahtevo iz Partnerstva za pristop in kot njegovo 
dopolnilo pripraviti tudi Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije 
(National Programme for the Adoption of the Acquis – NPAA). Ta predstavlja podroben 
pregled zakonov in drugih predpisov, ki jih je potrebno sprejeti za prilagoditev slovenskega 
pravnega reda pravnemu redu EU, kot pogoj za vključitev Slovenije v EU. Opredeljuje načine, 
človeške in finančne vire ter časovne roke izvajanja prednostnih nalog iz Pristopnega 
partnerstva. V njem je določen pregled institucij in njihove kadrovske usposobitve za izvajanje 
pravnega reda in obseg proračunskih sredstev za izvedbo teh ukrepov ter časovni razpored 
ključnih reform. Slovenija ga je sprejela leta 1999 za obdobje do konca leta 2002. Tudi NPAA 
se lahko revidira – prva revizija je bila izvedena v aprilu 2000 druga pa maja 2001. Pri reviziji 
se upoštevajo spremembe pravnega reda EU in pripombe Evropske komisije na posamezna 
poglavja NPAA.  
 
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS)  predstavlja krovni strateški dokument in 
je podlaga za vse ostale področne dokumente in proračunski memorandum. SGRS na podlagi 
problemske analize opredeljuje dejavnike gospodarskega razvoja, dolgoročne cilje in osnovne 
usmeritve delovanja države na posameznih področjih. Pri tem upošteva prostorske, okoljske, 
regionalne, sektorske in druge pogoje in omejitve. Poleg SGRS so dokumenti dolgoročnega 
razvojnega načrtovanja tudi prostorski plani in razvojni programi. Način izvajanja SGRS 
določajo dolgoročni programski dokumenti - Državni razvojni program RS, regionalni razvojni 
programi, prostorski plani in nacionalni programi. Državni razvojni program (National 
development plan) je dolgoročni izvedbeni dokument Strategije gospodarskega razvoja 
Slovenije (SGRS), ki prevede izhodišča in usmeritve SGRS v konkretne programe oziroma 
projekte na prednostnih področjih, predvsem na področju ekonomske in socialne kohezije. 
Prikazuje državne razvojne prioritete, glavne programe in podprograme. Navaja tudi sredstva, 
predvidena za financiranje s strani vlade ter predvideno pomoč Skupnosti. V pristopnem 
obdobju (2001-2003) predstavlja programsko podlago za črpanje sredstev različnih oblik 
predpristopne pomoči. Za obdobje (2003-2006), po vstopu Slovenije v EU, pa bo temelj za 
pogajanja o finančni alokaciji strukturnih skladov in kohezijskega sklada. 
 
Na regionalni ravni so temeljni izvedbeni dokumenti Regionalni razvojni programi. V njih so 
določena razvojna prednostna področja regij in finančno ovrednoteni glavni programi in 
podprogrami. Pripravijo se na regionalni ravni skladno z zakonodajo s področja spodbujanja 



 27

skladnega regionalnega razvoja. Prioritete iz regionalnih razvojnih programov se morajo 
ujemati s tistimi iz državnega razvojnega programa, te s prioritetami iz SGRS, ki pa mora biti 
usklajena z NPAA in Partnerstvom za pristop. 
 
 
5 IZVEDBENI SISTEM 
 
Udejanjanje programa Phare zaradi svoje kompleksnosti zahteva enoten in vnaprej pripravljen 
okvir, ki omogoča, da se odobreni projekti dejansko izvedejo v predvidenem obsegu, časovnem 
obdobju in znotraj odobrenih sredstev. Ta okvir predstavlja sistem izvajanja. Če je le-ta 
ustrezen, je lahko državam kandidatkam v veliko pomoč pri uspešnem izpolnjevanju ciljev 
posameznih projektov, kar je eden od kriterijev za pridobitev sredstev tuje pomoči; Evropski 
uniji pa omogoča sledenje dajanja pomoči in koristno porabo lastnih sredstev  preko uspešnosti 
izvedenih projektov v državah kandidatkah. 
 
Da se doseže učinkovitost izvedbenega sistema, je potrebno pri njegovi izbiri in oblikovanju 
upoštevati pet ključnih elementov (Nove usmeritve programa Phare, Decntralizirani izvajalni 
sistem – DIS, 1998): trajnost, izvedljivost, preglednost, jasnost in dostopnost. Trajnost se kaže 
v prizadevanju za ohranitev uspešnih in dobrih sestavin že obstoječega izvajalnega sistema. 
Izvedljivost se odraža v poskusu, da bi zagotovili uporabnost predlaganih dogovorov v  vseh 
državah Srednje in Vzhodne Evrope. Jasnost in preglednost se nanašata predvsem na pregled 
nad uporabo sredstev, pri čemer je pomemben končni nosilec odgovornosti, kar je pri 
programih Phare Evropska komisija. Finančni podatki o dodeljevanju sredstev morajo biti 
dostopni tudi strokovnim službam in računskemu sodišču. 
 
Sistem izvajanja je lahko centraliziran ali decentraliziran. Pri centraliziranem sistemu izvajanja 
vse odločitve glede sklepanja pogodb in plačevanja dejavnosti v okviru programa v imenu 
partnerske države sprejema Evropska komisija (Nove usmeritve programa Phare, 
Decntralizirani izvajalni sistem – DIS, 1998). Ta sistem je bil uveljavljen v začetnem obdobju 
delovanja programa. Njegova ustreznost se je kmalu postavila pod vprašaj zaradi dolgotrajnih 
birokratskih postopkov, ki so zavlačevali izvedbe projektov. Sistem se je zato začel počasi 
decentralizirati. V nadaljevanju predstavljam glavne značilnosti decentraliziranega izvajalskega 
sistema, ki se je začel uvajati v predpristopnem obdobju in na katerem temelji izvajanje 
programov Phare tudi v pristopnem obdobju v vseh državah kandidatkah. 
 
5.1 Decentralizirani sistem izvajanja 
 
V okviru decentraliziranega sistema izvajanja – DIS, Evropska komisija prenaša odgovornost 
za izvajanje programov  Phare (programiranje, porabo in nadzor sredstev Phare) na partnersko 
državo. Decentralizacija poteka po državah kandidatkah postopoma in je odvisna od 
sposobnosti države kandidatke, da samostojno opravlja ključne funkcije finančnega upravljanja 
in zagotavlja primerljiv finančni nadzor – primerljiv s sistemom, ki je uveljavljen v državah 
članicah in na katerem temelji raba strukturnih skladov. Tem bolj Evropska komisija zaupa 
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državi kandidatki, da je sposobna samostojnega finančnega upravljanja s programi, večja 
stopnja decentralizacije se v tej državi uveljavi. Končna odgovornost za uporabo sredstev 
Phare pa še vedno ostaja v rokah Evropske komisije, ki prek svojih delegacij v državah 
kandidatkah redno spremlja vse nacionalne dejavnosti. 
 
 
Decentralizacija se lahko uresničuje na dva načina (Practical Guide for Phare, Ispa and Sapard 
Contract procedures, 2001) : 
 

• Ex-ante ⇒  vse odločitve glede posredovanja in podelitve (sklepanja) pogodb 
sprejema pogodbeni organ oblasti in jih mora predložiti Evropski komisiji 
v potrditev 

• Ex-post  ⇒  odločitve sprejema pogodbeni organ oblasti in pri tem ni potrebna 
vnaprejšnja potrditev s strani Evropske komisije 

 
Vpeljava politike decentralizacije Phare programov v partnerske države, se je  zaključila leta 
1999. Nadaljnja decentralizacija je možna v smeri odprave ex-ante odobritev Komisije, ki se 
zamenjajo s povečanjem ex-post nadzora. Nadaljnjo decentralizacijo bo Komisija odobrila od 
primera do primera na tistih področjih, v katerih država kandidatka spoštuje merila navedena v 
uredbi o usklajevanju. Tako se bo zagotovilo učinkovito upravljanje in povečanje preglednosti 
uporabe sredstev programa Phare v skladu z njegovimi cilji. Država kandidatka sama nosi 
posledice neupoštevanja teh pravil in mora na zahtevo Komisije povrniti sredstva v višini 
celotnega zneska Pharove pomoči pri zadevanem projektu. Vendar tudi pri nadaljnji 
decentralizaciji Komisija ostaja končno odgovorna za rabo sredstev.  
 
 
6 STRUKTURE ZNOTRAJ DECENTRALIZIRANEGA SISTEMA 

IZVAJANJA 
 
Sistem izvajanja pogojuje tudi organizacijsko strukturo izvajalskih teles in njihove pristojnosti 
na strani EU kot tudi na strani držav kandidatk. Zaradi velikega pomena izvajalskih struktur pri 
uspešnosti izvajanja programov Phare, je bila pomoč v obliki podpore institucionalnemu 
razvoju dana tudi vzpostavitvi teh struktur. Nacionalni program Phare 2002 npr. prinaša 
ponovno vrsto Twinningov in tehnične pomoči za vzpostavitev izvajalskih struktur za črpanje 
pomoči iz strukturnih skladov.  
 
V nadaljevanju je prikazana organizacijska struktura za izvajanje programov Phare na strani 
EU in tista na strani držav kandidatk. Slednja je obravnavana glede na tri obdobja: obdobje 
pred vpeljavo decentraliziranega sistema izvajanja v Sloveniji, današnja ureditev in predvidena 
ureditev za čas po vstopu Slovenije v EU.  
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6.1 Organizacijska struktura na strani EU 
 
Znotraj Evropske komisije v Bruslju je za Phare programe odgovoren  Direktorat B – Odnosi z 
državami Centralne Evrope (Relations with Central Europe), ki deluje znotraj generalnega 
direktorata 1A za zunanje odnose (Directorate General for External Relations – DG1A). Je 
krovno telo programa Phare. V njegovem okviru je organiziran tudi  Phare upravni odbor 
(Phare Management Committee), ki ga sestavljajo predstavniki držav članic (How to work 
with Phare, 1999, str. 8). Upravni odbor pregleda projektne predloge in predviden finančni 
okvir in pri tem upošteva napredek posamezne države kandidatke pri izpolnjevanju prednostnih 
nalog iz Partnerstva za pristop. Komisija na podlagi njegovega mnenja lahko poveča ali pa 
zmanjša dodeljene zneske v okviru programa Phare  posamezni kandidatki. 
 
Vzporedno z uvajanjem decentralizacije, je prišlo tudi do dekoncentracije. Evropska Komisija 
je svojo obveznost odobritve izbire projekta, razpisov in sklepanja pogodb prenesla                      
na svoje Delegacije v partnerskih državah. Te so sedaj odgovorne za odobritev vseh razpisov 
in sklepanja pogodb v imenu Komisije. Namen dekoncentracije je bil zmanjšati  podvajanje 
kontrol in skrajšati proces odločanja med centralnim sedežem Komisije v Bruslju in 
Delegacijami. Tako so postale Delegacije tudi prva stična točka med EU in partnersko državo. 
Prvi kontakt se iz Bruslja prestavi v partnersko državo, kar močno olajša komunikacije med 
Evropsko komisijo in partnersko državo. 
 
6.2 Organizacijska struktura na strani držav kandidatk 
 
6.2.1 Izvajalske strukture pred letom 1997 
 
V večini držav kandidatk so se programi  Phare v okviru DIS do leta 1997 izvajali (vključno z 
razpisi in sklepanjem pogodb) znotraj Programskih upravljavskih enot – PUE  (Programme 
Management Unit – PMU). Teh enot je bilo več in so bile vzpostavljene znotraj pristojnih 
resorjev (ministrstev) ali pa so jim bile priključene (Nove usmeritve programa Phare, 
Decntralizirani izvajalni sistem – DIS, 1998).  Njihovo osebje so sestavljali uradniki dotičnega 
ministrstva ob njih pa so bili prisotni še zunanji strokovnjaki, ki jih je financiral Phare. PUE so 
bile odgovorne za pripravo, izvedbo in nadzor projektov Phare. Dodeljevale so posle, 
pripravljale razpisno dokumentacijo, objavljale razpise, se pogajale ter sklepale pogodbe. Na 
čelu PUE je bil odredbodajalec za izvedbo programov (The Programme Authorising Officer – 
PAO), katerega je imenoval Nacionalni koordinator pomoči. Odgovoren je bil za učinkovito 
izvajanje programov in stroškovno učinkovito porabo sredstev ter upoštevanje temeljnih načel 
razumnega finančnega vodenja. Kot tak, je imel popolni nadzor nad temi sredstvi. Njegova 
vloga je bila tudi v pomoči izvajalcu pri seznanjanju z vsebino in ozadjem projekta, 
sodelovanje z državnimi organi in javno administracijo, skrb, da je izvajalec spoštoval 
dogovorjene roke in posvetovanje z Delegacijo glede projektnih zadev. Za pomoč vsem ali 
samo nekaterim odredbodajalcem za izvedbo programov na področju sodelovanja na razpisih, 
sklepanja pogodb ter finančnega vodenja se je lahko ustanovila Centralna enota za preskrbo, 
kar se je zgodilo tudi v Sloveniji. Programi so se v tej obliki decentraliziranega izvajalskega 
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sistema izvajali na temelju strateških načrtov in delovnih programov, ki so predstavljali 
podlago za kakršnokoli predplačilo Evropske komisije partnerski državi.  
 
V manjšem številu držav niso prevzeli sistema PMU, pač pa so ustanovili Centralno finančno 
in pogodbeno enoto – CFPE (Central Financing and Contracting Unit – CFCU), ki je bila 
odgovorna za finančno vodenje.  
 
Za ključno strukturo povezave med državo kandidatko in Evropsko komisijo so vlade v 
državah kandidatkah imenovale Nacionalnega koordinatorja pomoči - NKP (National Aid Co-
ordinator - NAC), ki je predstavljal vlado in državno upravo. Odgovoren je bil in je še za 
koordinacijo na ravni načrtovanja (opredeljevanje prednostnih nalog), spremljanje izvajanja 
programov Phare (nadzor programov in spremljanje njihove vsebine) in za nadzor porabe 
sredstev v državi prejemnici ter njihovo dodeljevanje posameznim ministrstvom. Poleg 
omenjenega je vseskozi zadolžen tudi za potrebno nacionalno koordinacijo, povezano s 
procesom pridružitve. V sodelovanju z nacionalnim odredbodajalcem in resornimi ministrstvi 
ter v soglasju z Evropsko komisijo pripravlja in usklajuje finančne memorandume, ki jih na 
koncu v imenu vlade podpiše skupaj z Evropsko komisijo. Sprva je nacionalno koordinacijo v 
Sloveniji opravljalo  Ministrstvo za znanost in tehnologijo, danes pa je nacionalni koordinator 
pomoči  Minister za evropske zadeve, nacionalno koordinacijo pa v njegovem imenu opravlja 
sektor za tujo pomoč v Službi vlade RS za evropske zadeve. 
 
Do jeseni 1996 se je program Phare v Sloveniji izvajal pod okriljem Ministrstva za znanost in 
tehnologijo, ki je bil tudi izvedbeni organ. Program se je v samem začetku izvajal 
centralizirano. Ministrstvo za znanost in tehnologijo je pripravljalo programe in projekte ter jih 
pošiljalo v pregled in odobritev v Bruselj. Potem so se ustanovile programske in izvajalske 
enote. Problem je bil v tem, da te enote niso bile pristojne za sklepanje pogodb  in obravnavo 
plačil. Tako je bila sprejeta začasna odločitev, da  pogodbe obravnava centrala Evropske 
komisije v Bruslju. Komunikacija je potekala direktno med Brusljem in Slovenijo, zato so bili 
postopki za odobritev programa zelo dolgi in s tega vidika je bilo izvajanje programov Phare 
manj učinkovito.  
 
6.2.2 Izvajalske strukture po letu 1997 
 
Kot odgovor na predstavitev novih smernic za programe Phare, ki so bile v Sloveniji 
predstavljene v marcu 1997, se je Slovenija odločila, da bo postopno vpeljala  decentralizirani 
sistem izvajanja. To je bil prvi korak in predpogoj za pripravo na sprejemanje nove oblike 
pomoči tj. pomoči iz strukturnih skladov. Organizacijska struktura za izvajanje programov 
Phare, SAPARD in ISPA, se namreč v tem obdobju približuje tisti, ki jo imajo države članice. 
Medtem ko nacionalni koordinator pomoči ohranja svoje funkcije, so morale vse države v tem 
pripravljalnem obdobju vzpostaviti nove ključne strukture (Nove usmeritve programa Phare, 
Decntralizirani izvajalni sistem – DIS, 1998). 
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Prva taka struktura je  Nacionalni sklad - NS (National fund – NF), ki je navadno lociran 
znotraj ministrstva za finance. Njegova vloga nadziranje finančnega vodenja Phare programov, 
poročanju, notranji finančni kontroli in posredovanju sredstev (na temelju podpisanih pogodb 
med izvajalskimi agencijami in izvajalci). Je torej osrednji finančni organ, preko katerega se 
vsa finančna sredstva EU usmerjajo v partnersko državo. Za sklad je odgovoren Nacionalni 
odredbodajalec (National Authorising Officer – NAO), ki je v Sloveniji državni sekretar za 
proračun. Ta skupaj z nacionalnim koordinatorjem pomoči imenuje odredbodajalca za izvedbo 
programov in ga postavi na čelo vsakega nosilca izvajanja. Memorandum o ustanovitvi 
nacionalnega sklada je bil v Sloveniji podpisan  23.12.1998. 
 
Vse države kandidatke so morale ustanoviti Centralno finančno in pogodbeno enoto. 
Slovenija jo je ustanovila v skladu z novimi smernicami za programe Phare, ki so bile Sloveniji 
predstavljene v marcu 1997. CFPE je odgovorna za vodenje in izvajanje celotnega proračuna 
Phare, finančni nadzor, svetovanje v zvezi s postopki, poročanjem in usposabljanjem. Vodi 
razpise, sklepa pogodbe z izvajalci in skrbi za finančno upravljanje Phare programov 
(plačevanje  pogodbenih storitev). Vsebinsko izvajanje programov pa še vedno poteka preko 
izvajalskih enot v resornih ministrstvih ali agencijah. Ta so torej sama odgovorna za pripravo 
in izbor projektov ter vodijo njihovo tehnično izvajanje. CFPE deluje pod vodstvom 
odredbodajalca za izvedbo programov, ki ima enako odgovornost kot jo je imel v programskih 
in upravljavskih enotah. 
 
Z ustanovitvijo CFPE sta se tako finančno upravljanje in vsebinsko izvajanje programov Phare, 
ki sta bila v sistemu programskih in upravljavskih enot  združena v teh enotah, ločila. Finančno 
upravljanje je naloga nove institucije - CFPE, vsebinsko izvajanje pa je naloga pristojnih 
ministrstev in agencij. Vsa ta ministrstva in agencije, ki so vključene v projekt, imenujejo 
višjega državnega uradnika (programski vodja), ki je odgovoren za tehnično izvedbo 
projekta. 
 
Nosilci izvajanja - NI (Implementing Agency – IA) so odgovorni za izbiro projektov, javna 
naročila (razpisi, sklepanje pogodb in plačila) ter upravljanje posameznih 
programov/projektov. Za delovanje nosilcev izvajanja je odgovoren odredbodajalec za izvedbo 
programov, ki ga skupaj imenujeta nacionalni koordinator pomoči in nacionalni 
odredbodajalec.  Skrbi za solidno finančno vodenje programa, ki naj bi ga izpeljal nosilec 
izvajanja.  Zaradi poenostavljanja izvajalnega sistema je število nosilcev izvajanja omejeno in 
se vzpostavijo le, ko je njihov obstoj opravičljiv tudi po vstopu v EU. V Sloveniji je trenutno  
edini nosilec izvajanja CFPE, ki skupaj s pristojnimi ministrstvi opravlja funkcijo izvajanja 
Phare programov.  
 
 
 
 
 
 



 

Slika 4:  Strukture za izvajanje programov Phare po letu 1997 
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PV – programski vodja 
NAO  – National Authorising Officer (nacionalni odredbodajalec) 
PAO –  Programme Authorising Officer (odredbodajalec za izvedbo programov)  
NKP – Nacionalni koordinator pomoči 
CFPE – Centralna finančna in pogodbena enota 
NI - Nosilec izvajanja 
: http://www.gov.si/svez/slo/mainmenu.htm 

.3 Izvajalske strukture po vstopu v EU 

jučne institucije za upravljanje, izvajanje, spremljanje in nadzorovanje ter vrednotenje 
žavnega razvojnega programa 2001-2006 (DRP) po vstopu Slovenije v EU so bile določene 
d nastajanjem osnutka DRP (Državni razvojni program 2001-2006, 2001). Administrativna 
ditev za črpanje pomoči iz strukturnih skladov bo temeljila na racionalni in centralni 
ditvi, ki je edina ustrezna glede na sedanjo državno ureditev, število prebivalcev in kratko 
gramsko obdobje. V tem oziru bo izvajanje strukturne politike prevzela ena centralna 
titucija upravljanja ter ena plačilna institucija. Slovenija se v tem trenutku pripravlja na 
eljavo novih struktur, predvsem pa mora še razmejiti njihovo delovanje in pristojnosti. Zato 
v okviru pospešenega programiranja pomoči Phare za leto 2002, namenjenega institucionalni 
pitvi, zaprosila Evropsko komisijo za pomoč pri vzpostavitvi sistemov za izvajanje: 

ukturne politike organa upravljanja, plačilne institucije, programa Evropskega sklada za 
ionalni razvoj, programa Evropskega socialnega sklada. 

gan upravljanja (Managing Authority) za področje strukturne politike EU bo Ministrstvo za 
spodarstvo z ministrom kot odgovorno osebo. V najbolj širokem pomenu bo organ 
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upravljanja odgovoren za pravilno in učinkovito upravljanje ter ustreznost izvedbene strukture. 
Predstavljal bo interese Slovenije glede problematike strukturnih skladov in skrbel za 
upoštevanje in uporabo skupnih določil EU glede strukturnih skladov. Organ upravljanja bo 
tvoril tudi osrednje mesto za zbiranje podatkov in informacij o delovanju strukturnih skladov 
ter izdajal promocijski in statistični material. Za upravljanje s Kohezijskim skladom bodo 
pristojnosti glede upravljanja in kontrole pomoči iz tega sklada razmejene med Ministrstvom 
za gospodarstvo, Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za promet. 
 
Za nadzor priprave in izvajanja DRP je bil ustanovljen Usklajevalni svet (Monitoring 
Committee). Po vstopu Slovenije v EU bo njegova vloga v spremljanju izvajanja programa in 
potrjevanju kriterijev za izbor projektov. Potrjeval bo redno ex-ante presojo in skrbel za 
izvedbo vmesne presoje. Po načelu partnerstva je sestavljen iz ministrstev in vladnih služb, 
predstavnikov delodajalcev, delojemalcev, nevladnih organizacij, lokalnih razvojnih 
partnerstev in lokalne ravni (občin). 
 
Za pripravo in izvedbo posameznih prednostnih nalog DRP bodo pristojna resorna vodilna 
ministrstva in njihovi organi kot posredniška telesa (Intermediate Bodies). Njihova glavna 
vloga bo v pripravi razpisne in pogodbene dokumentacije, odločanju o projektih in 
podpisovanje pogodb,  zbiranju informacij o posameznih skladih in  njihovem posredovanju 
javnosti. Vloga resornih ministrstev se bo tako v sistemu strukturnih skladov in v skladu z 
nadaljnjo decentarlizacijo okrepila. 
 
Za spodbujanje sodelovanja in partnerstva pri izvajanju programov bodo ustanovljeni 
Programski sveti, ki bodo odgovorni Usklajevalnemu svetu. Ustanovljeni bodo glede na 
razvojne prednostne naloge, podprograme, geografske enote ali za različna skupna vprašanja 
(npr. za obveščanje javnosti). 
 
Po pristopu Slovenije v EU bodo plačila iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada potekala 
preko ene plačilne agencije v okviru Ministrstva za finance. Ta agencija bo predstavljala 
plačilni organ (Paying Authority). Njegova vloga bo v posredovanju letnih napovedi finančnih 
potreb Evropski komisiji, upravljanje s sredstvi v skladu s pravili, ki veljajo za EU in državni 
proračun, posredovanje teh sredstev na končne uporabnike, zagotavljanje ustreznega 
evidenčnega sistema za potrebe finančne kontrole, pripravi revizijskih načrtov in  posredovanje 
potrebnih finančnih podatkov organu upravljanja za potrebe poročanja. 
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7 IZVEDBENI  CIKEL PROJEKTA 
 
V tem poglavju je prikazana dejanska izvedba projekta v okviru programa Phare skozi sedem 
različnih faz, od katerih je prva faza načrtovanje na ravni programa, ostalih šest pa na ravni 
projekta. Vendar pa tudi teh šest faz lahko poteka na ravni programa, ko gledamo cikel 
izvajanje programa. 
 
7.1 Planiranje / načrtovanje 
 
Načrtovanje oz. planiranje razumemo kot proces izbiranja prednostnih področij, katera bodo 
deležna Pharove pomoči v partnerskih državah in odločanje o obsegu sredstev, ki bodo 
namenjena tem državam za ta področja. Pomembni parametri pri načrtovanju so (Interno 
gradivo Agencije RS za regionani razvoj, 2000): 
 
• Večletni indikativni finančni okvir z določeno letno okvirno alokacijo sredstev. 
• Prednostna področja na katerih so potrebne gospodarske reforme in področja pomembna za 

prosces vključevanja. 
• Pripombe Evropske Komisije glede proračuna, odločitve Sveta za strukturno politiko, 

uradna Pharova navodila in strateški dokumenti. 
• Pravila in regulative v zvezi s Phare programi. 
 
Indikativno načrtovanje temelji na večletni osnovi. Na ta način so v programih lahko zajete 
tudi srednjeročne prioritete v celoti. Tekoče planiranje pokriva obdobje 2002-2006. Tudi 
dokumenti, ki so nastali v fazi načrtovanja in so osnova programiranju – Partnerstvo za pristop, 
Nacionalni program za prevzem pravnega reda EU in Državni razvojni program, so večletni in 
pokrivajo enako obdobje, kot je obdobje načrtovanja Phare programov (2002-2006).  
 
7.2 Programiranje 
 
Programiranje razumemo kot proces priprave povzetka projektnega predloga (Summary 
Project Fiche) do njegove potrditve na Phare upravnem odboru (Phare management 
Committee). Povzetki projektnih predlogov se pripravijo v višini letne dodelitve sredstev, ki je 
predmet pogajanj med Evropsko komisijo in vlado države kandidatke. V Sloveniji je za ta 
pogajanja zadolžena Služba vlade RS za evropske zadeve (SVEZ), kot nacionalni koordinator 
pomoči v imenu Ministra za evropske zadeve. 
 
Ko je znan podatek o alokaciji sredstev, programski vodja, ki je zadolžen za celotno 
implementacijo programa, najprej poskrbi za oblikovanje delovnih skupin za pripravo 
projektnega predloga. Pozove resona ministrstva, ki naj bi predvidoma sofinancirala projekt, 
regionalne nosilce projekta in druge koristnike, da v delovno skupino imenujejo svoje 
predstavnike. Število delovnih skupin je omejeno in je odvisno od števila poprej odobrenih 
projektnih idej s strani Sveta za strukturno politiko. Projektno idejo prelije v projektni predlog 
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projektni vodja, vendar člani lahko zanj podajo pisne komentarje in predloge izboljšav. 
Projektni predlog mora vsak član uskladiti s svojimi predpostavljenimi (ministrstva, regionalne 
organizacije) in o poteku usklajevanja obveščati projektnega vodjo. Ta na podlagi vseh 
usklajevanj pripravi novo verzijo projektnega predloga. Oblikovanje projektnega predloga se 
lahko prepusti tudi najetim tujim in domačim ekspertom. Ti prevzamejo njegovo celotno 
pripravo in pomagajo pri pripravljanju razpisne dokumentacije.  
 
Sledi ex-ante evalvacija projekta. Njen namen je preveriti projektni predlog in njegovo 
skladnost z obstoječimi dokumenti in procedurami. Rezultat evalvacije so mnenje Evalvacijske 
komisije o projektnem predlogu z vidika njegove pripravljenosti za implementacijo (''ready to 
go project'') in predlagane finančne konstrukcije. Če je mnenje evalvacijske komisije glede 
projektnega predloga negativno, se krog programiranja ponovi. V primeru, da je mnenje 
pozitivno, pride do novega sestanka delovne skupine, na katerem preučijo pripombe 
evalvacijske komisije in uskladijo projektni predlog.  
 
Potem sledi medresorska koordinacija. Člani medresorske delovne skupine so državni 
sekretarji oz. njihovi pooblaščenci z močjo odločanja. Udeleženi so lahko tudi SVEZ, 
odredbodajalec za izvedbo programov in regionalni nosilci projekta. Programski vodja 
predstavi celoten program in posamezne projekte. Tri dni pred medresorsko koordinacijo so 
sofinancerji zavezani, da podajo pisma o podpori. O projektih, ki tega pisma ne dobijo, 
komisija ne odloča, saj mora biti pri projektih Phare vedno prisotno nacionalno sofinanciranje. 
 
Programska misija je naslednja aktivnost, kamor so vključeni tudi predstavniki Evropske 
komisije oz. delegacije. Ti podajo komentarje na projektne predloge. Projektni vodje nato 
pripravijo projektne predloge v skladu z njihovimi napotili in jih pošljejo članom delovne 
skupine. Ta se ponovno sestane in preuči predlagane spremembe, ki jih nato projektni vodja 
vnese v projektni predlog in pošlje vsem članom medresorske koordinacije. Nato programski 
vodja skliče nadzorni pododbor (Monitoring Sub-Committe). Potrjeni projektni predlogi s 
strani teh odborov se nato pošljejo na nacionalnega koordinatorja pomoči. Ta v imenu vlade 
pošlje projektne predloge naprej na Evropsko komisijo. Tam jih mora potrditi tudi Phare 
upravni odbor (Phare management Committe). Na podlagi pozitivne ocene, interne službe 
Evropske komisije pripravijo Finančni memorandum. Finančni memorandum predstavlja 
institucionalni in finančni okvir programa vključno z roki, do katerih je potrebno skleniti 
pogodbe in izčrpati sredstva. Podpišeta ga država kandidatka (v imenu Vlade RS Minister za 
evropske zadeve) in Evropska komisija (zanjo ambasador EK v Sloveniji). Če do podpisa 
finančnega memoranduma ne pride, se sredstva prenesejo v naslednje programsko leto. Krog 
programiranja se ponovi. 
 
7.3 Izvajanje, kontraktiranje 
 
V fazi inicializacije izvajanja projektov, projektni vodja pridobi informacijo o podpisanem 
finančnem memorandumi iz SVEZ-a in izvaja pripravo in uresničevanje projektov v skladu z 
vsebino podpisanega Finančnega memoranduma. O podpisu Finančnega memoranduma in o 
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obveznostih, ki sledijo iz tega dokumenta, pogodbeni organ oblasti obvesti projektne partnerje 
(druga ministrstva, regionalne agencije) in širšo javnost, če tega ni storil SVEZ. 
 
• Razpis ⇒ Za izdelavo razpisne dokumentacije za storitve, gradbena dela in nabavo opreme 

in/ali za svetovanje pri izboru prispelih ponudb, je lahko potrebna pomoč zunanjih 
svetovalcev. Za izbor pogodbenega izvajalca je odgovoren projektni vodja. V tem primeru 
razpisno dokumentacijo izdelajo tuji eksperti v sodelovanju z uslužbenci posamezne 
izvajalske enote. Če zunanja pomoč ni potrebna, projektni vodja sam pripravi plan izdelave 
razpisne dokumentacije in v skladu z njim v izdelavo razpisne dokumentacije vključuje 
sodelavce v izvajalski enoti. Bistveni dokumenti, ki se jih mora upoštevati pri izdelavi 
razpisne dokumentacije so: Practical Guide for Phare, Ispa and Sapard Contracting 
Procedure (PGPISCP), Finančni memorandum (FM), Zakon o urejanju prostora, Zakon o 
urejanju naselij in drugih posegih in Zakon o urejanju in planiranju prostora v prehodnem 
obdobju (Interno gradivo Agencije Rs za regionalni razvoj, 2000). 

 
Sledi pregled razpisne dokumentacije. Pregleda se njena usklajenost z določili  
pogodbenega organa oblasti (Contracting Authority) in izvajalca ter usklajenost z glavnimi 
partnerji v projektu. Če dokumentacija ni ustrezna, jo je potrebno popraviti bodisi s 
pomočjo zunanjih ekspertov ali brez nje. Programski vodja nato pošlje dokumentacijo v 
pregled ali v informacijo Evropski komisiji. Če ima ta  nanjo pripombe, je naloga 
programskega vodje, da se te pripombe v razpisni dokumentaciji upoštevajo. Dokumenta, 
ki sta podlaga za presojanje sta FM in PGPISCP.  

 
Če je razpisna dokumentacija potrjena, potem pogodbeni organ oblasti opravi pripravo na 
izvedbo razpisa. Te priprave vključujejo: izdelavo objave in dokumentacije za ponudnike in 
njihovo distribucijo, imenovanje kontaktne osebe za dajanje informacij v času poteka 
razpisa, imenovanje odgovorne osebe za sprejem ponudb, zagotovitev ustreznih prostorov, 
shranjevanje ponudb med postopkom izbora, ter ostale elemente po določilih PGPISCP.  
Programski vodja mora zagotoviti pogoje, da bo razpis izpeljan transparentno, 
nepristransko, in da bo izbrana najugodnejša prispela ponudba. Zato predlaga sestavo 
komisije za izbor projektov in jo pošlje Evropski komisiji v potrditev oz. v informacijo. 
Komisijo sestavljajo sofinancerji projekta, direktni koristniki, tehnični eksperti in 
predstavniki Evropske komisije. Če narava projekta  to zahteva, lahko pogodbeni organ 
oblasti najame zunanje izvajalce za pomoč pri izboru prispelih ponudb. 
 
Še pred objavo javnega razpisa so vse razpisne možnosti objavljene na internetu. Njihova 
objave je le informacija in ne zavezuje Contracing Authority k dejanski izvedbi razpisa. V 
času trajanja razpisa mora projektni vodja poskrbeti, da lahko ponudniki pridobijo 
zahtevane dodatne informacije. 

 
• Izbor izvajalcev ⇒ Po prejemu ponudb in še pred njihovim odpiranjem, se komisija za 

izbor projektov prvič sestane. Na tem uvodnem sestanku vodja komisije preveri 
seznanjenost članov s postopkom in kriteriji za izbiranje. Potem sledi odpiranje ponudb, ki 
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je lahko, če je to navedeno v razpisni dokumentaciji, javno. Ponudbe se pregleda  in tiste, 
ki so v skladu z razpisnimi pogoji, v nadaljevanju postopka oceni. Neustrezne ponudbe 
komisija zavrne ali pa prosi ponudnika, da ponudbo v določenem času dopolni. Sledi izbira 
najugodnejše ponudbe na osnovi kriterijev. Komisija nato zapisnik o ocenjevanju ponudb 
pošlje pogodbenemu organu oblasti v odobritev. Ta preveri ustreznost izvedenega postopka 
za izbor izvajalca, tako da lahko pregled deligira ustreznemu strokovnemu delavcu, ki 
pregleda zapisnike komisije za izbor skupaj z ocenjenimi ponudbami. Programski vodja 
pošlje Evropski komisiji v odobritev oz. v informacijo zapisnik o ocenjevanju ponudb z 
vsemi dodatki. Ta nato pisno obvesti pogodbenega organa oblasti o ustreznosti oz. 
neustreznosti dostavljene dokumentacije. Vodja projekta nato zagotovi skladnost razpisne 
dokumentacije z morebitnimi pripombami EK. 

 
• Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem ⇒ Pogodbeni organ oblasti pisno obvesti izbranega 

ponudnika še pred iztekom veljavnosti njegove ponudbe. Če ta na njegovo odločitev nima 
ugovorov, projektni vodja pripravi pogodbo in podpisano s strani pristojnega pošlje 
izbranemu izvajalcu. Če  izvajalec pogodbe ne vrne ali je ne podpiše v dogovorjenem roku, 
pogodbeni organ oblasti prične postopek priprave nove pogodbe z drugim najugodnejšim 
ponudnikom. Ko so pogodbe podpisane, pogodbeni organ oblasti pošlje EK in neuspešnim 
ponudnikom obvestilo o rezultatu izbora izvajalca. 

 
7.4 Izvajanje projekta 
 
Izbrani pogodbenik nato začne z izvajanjem v pogodbi določenih nalog. V celotnem času 
izvajanja aktivnosti je dolžan o stanju in uspešnosti izvajanja projekta obveščati in poročati 
projektnemu  vodji.  V uvodnem poročilu potrdi ali ponovno definira načrt dejavnosti v sklopu 
projekta za preostalo obdobje trajanja projekta. Ko projekt že steče, poroča v obliki pogostih in 
rednih kratkih informativnih poročilih. Projektni vodja na ta način ostane v stiku z 
napredovanjem projekta  in je obveščen o njegovih dosežkih, hkrati pa se seznani s težavami in 
pomanjkljivostmi, od katerih lahko nekatere zahtevajo njegovo posredovanje. Na daljše 
obdobje, ponavadi na pol leta, pripravi pogodbenik vmesno poročilo, ki širše opisuje stanje 
projekta. Ko vsebina poročila ne izpolnjuje minimalnih zahtev v posamezni fazi projekta ali pa 
poročilo ne daje zadovoljivih informacij o dejanski izvršitvi posameznih aktivnosti oz. 
opravljenih delih, storitvah ali o dobavljeni opremi, na podlagi katerih bi projektni vodja lahko 
potrdil doseganje minimalnih zahtev v posamezni fazi, se projektni vodja odloči za pregled na 
licu mesta. Za izvedbo strokovnega pregleda lahko predvidi zunanjega strokovnega izvajalca 
ali pa pregled opravi sam. Pri sami izvedbi ogleda na licu mesta poleg projektnega vodje 
sodelujejo tudi člani projektne skupine (v primeru storitvenih pogodb in dobave opreme), 
izvajalci del in inženir (v primeru gradbenih pogodb), prijavitelji projekta ter končni 
uporabniki. Pregledajo stanje izvedbe projekta in razjasnijo morebitna vprašanja ter neskladja 
med dejanskim stanjem projekta, poročilom in minimalnimi zahtevami za posamezno fazo 
projekta. Projektni vodja naredi zapis o fizičnem stanju projekta in ga izroči programskemu 
vodji. Ta poda končne odločitve glede na ugotovitve o fizičnem stanju projekta. 
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Predzadnje poročilo o napredovanju projekta, ki ga je pogodbenik dolžan napraviti po prejetju 
komentarjev vseh strani, ki so vpletene v izvajanje projekta, je osnutek končnega poročila. Ko 
se projekt zaključi, se pripravi končno poročilo, ki temelji na osnutku končnega poročila in 
upošteva morebitne komentarje ali predloge vpletenih v izvajanje projekta. Vsa vmesna 
poročila pa se vanj vključijo v obliki aneksov. 
 
7.5 Spremljanje in ocenjevanje 
 
Pri spremljanju gre dejansko za spremljanje programa in njegovih komponent (projektov) ter 
samega izvajanja. Ocenjuje se napredek programov pri doseganju njihovih določenih ciljev. 
Tehta se delo vseh vpletenih strank, odkriva težave in na podlagi tega določa nadaljnje 
smernice ter predloge o izboljšavah vodenja oz. vodstva ter oblikovanja prihodnjih programov. 
 
Pregled dejanskega in finančnega izvajanja pomoči Phare redno opravlja Skupni nadzorni 
odbor - SNO (Joint Monitoring Committee – JMC), ki ga sestavljajo nacionalni 
odredbodajalec, nacionalni koordinator pomoči in Evropska komisija (delegacija in centrala). 
Sestaja se najmanj enkrat letno in pregleda vsa poročila o Phare programih, ki se izvajajo. Na 
njihovem temelju ugotavlja, kolikšen je napredek programov pri izpolnjevanju pristopnih 
ciljev, ki so opredeljeni v Partnerstvu za pristop. Njegova vloga je v usmerjanju izvajanja 
programov tako, da se bodo ti cilji izpolnili. To omogoča prilagajanje programov in projektov 
med njihovim izvajanjem in konkreten prispevek pri učinkovitem gospodarjenju s pomočjo. 
 
SNO zaradi sprotnega spremljanja programov imenuje Nadzorni pododbor (Monitoring Sub-
Committee – MSC), ki je sestavljen iz nacionalnega koordinatorja pomoči, odredbodajalca za 
izvedbo programa, posameznega nosilca izvajanja in Komisije. Nadzorni pododbor podrobno 
pregleduje napredek posameznega programa, projektov in pogodb v primerjavi z načrtom, 
finančni pretok in upravljavske strukture. O svojih ugotovitvah poroča nadzornemu odboru in 
pred njegovim vsakoletnim sestankom pripravi celovito in natančno poročilo o vseh 
programih. V Sloveniji je šest9 skupnih nadzornih pododborov za program Phare. 
 
Med izvajanjem pogodbe ali ob koncu del pogodbenikov lahko projekt obiščejo tudi neodvisni 
nadzorniki in ocenjevalci. Ti ugotavljajo ali program oz. projekti napredujejo po načrtu in ali 
bodo neposredni cilji projekt oz. programa doseženi. Podajo tudi predloge o tem, kakšne 
spremembe je potrebno izvesti, da bi bili ti cilji doseženi. Za projekte Phare take naloge 
opravlja neodvisna operativna služba OMAS. Njihova poročila se osredotočajo na naslednja 
vprašanja (Priročnik o postopkih in tehnikah sodelovanja na razpisih Phare, 1998): 
 
• Problemi, ki so nastali zaradi dejavnikov na katere pogodbenik ne more vplivati. 
• Problemi, na katere je pogodbenik imel vpliv in bi se jih dalo obvladati, pa tega ni storil. 
• Druge negativne pripombe in pozitivna mnenja pogodbenega organa oblasti. 

                                                 
9 1 kmetijstvo in ribištvo, 2 notranji trg, 3 promet, okolje, energija, 4 gospodarske in finančne zadeve, 5 
ekonomska in socialna kohezija, 6 pravosodje in notranje zadeve. 



 

7.6 Ovrednotenje 
 
Ovrednotenje programov in projektov poteka kot ex-post analiza, ki jo izvede specializirana 
neodvisna enota v sklopu DG1A. Pri tem proučujejo (Priročnik o postopkih in tehnikah 
sodelovanja na razpisih Phare, 1998): 
 
• Ustreznost projekta ⇒ ali je bil obseg projekta načrtovan tako, da bo zadostil potrebam 

vladne politike in uporabnikov, ali je bila zasnova projekta ustrezna za zadostitev tem 
potrebam, ali je projekt izkoristil ustrezne prednosti Phare, ali je bil program oblikovan, 
projekti pa izbrani na podlagi optimalnega izkoristka podeljenih sredstev, ki so bila na 
voljo v okviru Phare za prenos Know-How-a. 

• Pogodbenikovo učinkovitost pri izvedbi projekta ⇒ ali sta bila kakovost in količina 
rezultatov sorazmerna z ravnijo vloženih naporov in sredstev. 

• Učinkovitost rezultatov  ⇒ ali so rezultate projektov uporabniki učinkovito uporabili. 
• Ali se je doseženi učinek zaključil hkrati z zaključkom podpore Phare. 
 
7.7 Revizija 
 
V skladu z Uredbo o usklajevanju morajo sklepi o financiranju in vsi iz tega izhajajoči 
dokumenti in pogodbe omogočati, da Komisija in Računsko sodišče po potrebi opravita 
pregled na kraju samem. Komisija si pri vseh pogodbah pridržuje pravico do revizije finančnih 
dokumentov, ki se nanašajo na pogodbo. To pravico si pridržuje dodatno k morebitnim 
preiskavam, ki bi jih lahko izvajalo Evropsko revizorsko sodišče (Priročnik o postopkih in 
tehnikah sodelovanja na razpisih Phare, 1998). 
 
Slika 4:  Programski / projektni cikel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir:  Interno gra
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8 SKLEP 
 
Program Phare je bil vpeljan sprva v obliki tehnične pomoči državam Srednje in Vzhodne 
Evrope, z namenom, pomagati tem državam pri vzpostavitvi demokracije, prestrukturiranju  
gospodarstva in vzpostaviti potrebnega okolja za delovanje trga. Šlo je predvsem za prenos 
know-howa in izkušenj pri prestrukturiranju državnih podjetij, oblikovanju reform v 
kmetijstvu, javni administraciji, socialnih službah, vladnih politikah, na področju izobraževanja 
in zdravstva, infrastrukture, okolja in jedrske varnosti.  
 
 Že leta 1993, ko je Evropski Svet sprejel odločitev, da lahko pridružene države Srednje in 
Vzhodne Evrope, ki si to želijo, postanejo polnopravne članice EU, ko bodo izpolnjevale 
določene pogoje, se je njegova vloga spremenila. V desetih državah, ki so z EU podpisale 
evropske sporazume, se je v celoti usmeril na njihovo pripravo na vstop v EU. Evropska 
komisija in država kandidatka sta skupaj oblikovali dokument Partnerstvo za pristop, v katerem 
sta določili prednostna področja, na katerih je država kandidatka razvojno najbolj šibka. 
Pristopno partnerstvo je postal temeljni dokument tudi za delovanje programa Phare. Njegova 
vloga je sedaj postala pomagati državam kandidatkam pri izpolnjevanju v njem opredeljenih 
prednostnih nalog. Napredek posamezne države kandidatke pri tem Evropska komisija 
vseskozi spremlja in svoje ugotovitve objavlja v rednih letnih poročilih, ki poleg Partnerstva za 
pristop in Državnega programa za prevzem pravnega reda EU, predstavljajo osnovo 
programiranju programov Phare.  
 
Pripravljanje držav kandidatk na vstop v EU se je po letu 2000 začelo izvajati še bolj 
intenzivno. Poleg programa Phare sta začela delovati še dva predpristopna instrumenta, ISPA 
in SAPARD. Program Phare se je zato v celoti usmeril na pomoč državam kandidatkam na 
dokončni prevzem pravnega reda EU in pripravo držav kandidatk na prejemanje pomoči iz 
strukturnih skladov. V tem oziru največ sredstev namenja spodbujanju ekonomske in socialne 
kohezije in na tem področju poskuša uvajati sistem, ki je značilen za regije Cilja 1 v strukturnih 
skladih. 
 
Za področje ekonomske in socialne kohezije je Slovenija oblikovala Državni razvojni program 
2001-2006, ki je nadgradil Prehodni državni razvojni program 2000-2002. V letu 2000 je 
oblikovala projekte za tri pilotne regije: Pomursko, Savinjsko in Zasavje. Projekti so namenjeni 
spodbujanju podjetništva in povečevanju zaposlenosti. V letu 2001 pa se je oblikovala 
donacijska shema za program Pospeševanje razvoja Slovenije na lokalni ravni, ki poskuša 
vpeljati prevzemanje in izvajanje programiranja značilnega za regije Cilja 1. Slovenija je že 
poenotila sistem klasifikacije regionalnih enot z evropskim (NUTS) in sprejela Zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, s katerim je formalno vzpostavila institucije za 
izvajanje strukturne politike na državni ravni: Svet za strukturno politiko, Agencija RS za 
regionalni razvoj in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje podeželja. S tem zakonom so se 
ustanovile tudi regionalne razvojne agencije, ki jih je v Sloveniji 12.  Priprave na prejem 
pomoči iz strukturnih skladov tečejo tudi v obliki posebnih pripravljalnih programov. 
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Program oz. pobuda Phare se uresničuje preko več vrst programov. Nacionalni programi so 
navadno v funkciji pridružitvenega procesa in so usmerjeni na prednostna področja opredeljena 
v Partnerstvu za pristop, Nacionalnih programih za prevzem pravnega reda EU in Rednih 
poročilih Evropske komisije o napredku držav kandidatk. Dogovorijo se bilateralno z vsako 
državo kandidatko posebej in se financirajo na podlagi dogovorjenega programskega obdobja. 
Programi čezmejnega sodelovanja spodbujajo sodelovanje med državami, regijami,  lokalnimi 
oblastmi  in interesnimi skupinami vzdolž meje med EU in državami Srednje in Vzhodne 
Evrope. Osredotočajo se na regije z razvojnimi problemi in na področja kjer nastopajo obmejni 
konflikti. Večdržavni in horizontalni programi so prisotni že od l991 in spodbujajo sodelovanje 
med državami Srednje in Vzhodne Evrope pri reševanju problemov, ki so skupni večim 
državam in katerih rešitev je v splošnem interesu vseh vpletenih držav. Preko teh programov se 
spodbuja komuniciranje med državami in sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju programskih 
aktivnosti. Vključitev v programe Skupnosti, pa omogoča državam kandidatkam seznanitev z 
načinom udejanjanja politik in instrumentov Evropske unije. 
 
Sistem, po katerem so se ti programi in projekti izvajali, je bil sprva centraliziran s centralo 
Evropske komisije v Bruslju kot osrednjim telesom. Vendar se je zaradi kompleksnosti 
programa Phare kmalu začel uvajati decentralizirani sistem izvajanja. Slovenija ga je začela 
prevzemati v letu 1997 in je že vzpostavila, tako kot tudi druge države kandidatke, ustrezne 
nove izvajalske strukture. Nacionalni koordinator pomoči za Slovenijo je Minister za zunanje 
zadeve, nacionalno koordinacijo pa v njegovem imenu opravlja sektor za tujo pomoč v Službi 
vlade RS za evropske zadeve. Drugo strukturo predstavlja Nacionalni sklad, ki je ključna 
institucija za upravljanje s sredstvi tuje pomoči in njihovo posredovanje na končne uporabnike. 
Zaradi svoje vloge je lociran znotraj ministrstva za finance. V tem ministrstvu je tudi Centralna 
finančna in pogodbena enota, ki je trenutno edina izvajalska agencija v Sloveniji in je 
odgovorna za vodenje in izvajanje celotnega proračuna Phare. Njena naloga je predvsem 
finančno upravljanje in sklepanje pogodb, medtem ko so za vsebinsko izvajanje projektov 
odgovorna pristojna ministrstva.  
 
Izbiranje prednostnih področij (načrtovanje), katera bodo deležna Pharove pomoči in zanje 
namenjenih sredstev v okviru programa Phare, je prva od sedmih faz v programskem ciklu 
projekta. Pri drugi fazi – programiranju, gre za oblikovanje projektnih predlogov  na podlagi v 
prvi fazi določenih prioritet. Faza programiranja je zelo zapletena in zahteva sodelovanje 
strokovnjakov iz različnih področij. V zadnjem času, ko je prednostno področje postala 
ekonomska in socialna kohezija, je že samo oblikovanje projektnega predloga svoj projekt. 
Odobren projektni predlog s strani Evropske komisije in potrjen na Phare upravnem odboru je 
predpogoj za podpis finančnega memoranduma, ki predstavlja zeleno luč za fazo izvajanja 
projekta. Faza izvajanja se zaključi, ko se zaključi projekt in je odgovornost držav kandidatk. 
Izvajanje projektov se skozi njihov potek vseskozi spremlja in ocenjuje. Pogodbeni organ  
oblasti je zadolžen  tudi za pripravo končnega poročila in njegovo posredovanje Evropski 
komisiji. Ovrednotenje programov in projektov poteka kot ex-post analiza, ki jo izvede 
specializirana neodvisna enota v sklopu DG1A. Evropska komisija si obenem pridržuje pravico 
do revizije (zadnja faza) finančnih dokumentov, ki se nanašajo na pogodbo.  Njeno mnenje o 
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izvajanju projektov v okviru programov Phare je zelo pomembno za Phare upravni odbor pri 
odločitvi o dodelitvi sredstev posamezni državi kandidatki. 
 
Pri projektih, ki zahtevajo sodelovanje večih ministrstev, je problem v njihovem sodelovanju. 
Komunikacija in povezava med ministrstvi je v Sloveniji slaba in je zato vzrok za počasnejše 
pripravljanje projektov. Poleg tega je potrebno še veliko postoriti na področju usposabljanja 
kadrov. Program Phare to izvaja s pomočjo tehnične pomoči in Twinninga. Kompleksnosti in 
obsežnosti postopkov in regulativ programa Phare je težko slediti. Poleg tega je vse zapisano v 
angleškem jeziku, kar za države kandidatke ni zanemarljiva ovira predvsem zaradi posebne in 
nove terminologije. V tem oziru nastopi tudi problem pri prevodih, saj morajo biti vsi 
dokumenti prevedeni v angleščino, medtem ko je le malo obsežnih Pharovih priročnikov in 
navodil prevedenih v slovenščino. To dejstvo je toliko večji problem pri pripravi projektov na 
regionalnih in lokalnih nivojih. Ena izmed nalog Agencije RS za regionalni razvoj je zato 
svetovanje regionalnim razvojnim agencijam in lokalnim oblastem pri pripravi projektov.  
 
Slovenija je možnosti, ki jih ponuja program Phare, dobro izkoriščala, čeprav se pojavlja 
veliko problemov predvsem pri pripravi projektnih predlogov in ustrezne projektne 
dokumentacije. Veliko je potrebno storiti še pri spodbujanju komuniciranja in sodelovanja med 
lokalnimi, regionalnimi in državnimi oblastmi. Zaradi nepovezovanja se namreč pripravlja 
veliko število manjših projektov in se v tem oziru ne izkorišča vseh možnosti, ki jih ponuja 
program Phare. To sodelovanje bo toliko bolj pomembno v sistemu strukturnih skladov, ko 
bodo regionalne razvojne agencije nosilci projektov na regionalni ravni. Poseben problem pri 
tem so še vedno ne dovolj usposobljeni kadri. Vlaganje v njihovo izobraževanje je za Slovenijo 
dobra naložba, saj bo le na ta način lahko izkoristila pomoč iz strukturnih skladov v največjem 
možnem obsegu. Program Phare nam v tem oziru ponuja veliko možnosti, kako jih bomo 
izkoristili, pa je odvisno predvsem od nas samih. Zato ima velik pomen obveščanje in 
informiranje javnosti o možnostih, ki jih v prihodnje ponujajo strukturni skladi. Phare program 
bo po vstopu v EU namreč izgubil svoj pomen. Česar nismo izkoristili v okviru njegovih 
možnosti moramo popraviti, ko bomo prejemali pomoč iz strukturnih skladov. Če širša 
Slovenija ne bo obveščena in seznanjena z možnostmi, ki jih le-ti ponujajo, bo lahko, tako kot 
pri programu Phare, marsikatera priložnost ostala neizkoriščena. 
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SLOVAR TUJK  IN KRATIC 
 
• Acquis Communitaire ⇒ Evropski pravni red 
• CREDO  (Cross-Border Co-operation Between CEEC Border Development ⇒ program 

čezmejnega sodelovanja med državami srednje in vzhodne Evrope na področju obmejnega 
razvoja 

• DG1A (Directorat General for External Relations) ⇒ Generalni direktorat 1A za zunanje 
odnose 

• DIS  (Decentralised Implementation System) ⇒ Decentraliziran izvajalski sistem 
• EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) ⇒ Evropska banka za 

obnovo in razvoj 
• Ex-ante ⇒  predhodni 
• Ex-post ⇒ naknadni 
• INTERREG ⇒ Pobuda Skupnosti za spodbujanje sodelovanja med regijami znotraj držav 

Evropske unije 
• Phare (Pologne, Hongrie Assistance à la reconstruction Economique) ⇒ Program  pomoči 

Poljski in Madžarski pri prestrukturiranju gospodarstva 
• ISPA (Instrument for the Structural policcies for Pre-Accession) ⇒ Orodje financiranja 

programov okoljske in prometne infrastrukture 
• NUTS (Nomenclature des Unites Territorielle pour Statistique) ⇒ Statistična klasifikacija 

teritorialnih enot (SKTE) 
• SAPARD (Special Action for Pre-accession for Agriculture and Rural Development) ⇒ 

Predpristopni program za kmetijstvo in razvoj podeželja 
• SVEZ ⇒ Služba Vlade RS za evropske zadeve 
• TAIEX  (Technical Assistance Information Exchange Office) ⇒ Pisarna za izmenjavo 

informacij o tehnični pomoči 
• Twinning ⇒ Sistem medinstitucionalnega sodelovanja 
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PRILOGA 1 
 

Osnovni pravni in programski okvir za pridobivanje pomoči Evropske unije (Phare, Ispa, 
Sapard) v obdobju do članstva v Evropski uniji 
 
 
Na strani Evropske unije predstavljajo temeljnji pravni okvir: 
 

• Uredba Sveta 622/98 (dopolnjena decembra 1999), Partnerstvo za pristop s Slovenijo 
(Accession Partnership), 

• Uredba Sveta 1266/99 – Koordinacija (Council Regulation co-ordinating aid, to the 
applicant countries in the framework of the pre-accession strategy in dopolnjena uredba  
(EEC) No. 3906/89.), 

• Uredba Sveta 3906/89 – Phare (Council Regulation on economic aid to certain 
countries of central and eastern Europe dopolnjena z uredbo No 753/96.), 

• Uredba  Komisije 2760/98 – Phare CBC (Commission Regulation No. 2760/98 
concerning the implementation of a programme for cross-border co-operation in the 
framework of the PHARE programme). 

 
 
Na strani Slovenije predstavljajo temeljni pravni okvir: 
 

• Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, 71–2546/94 s 
spremembami), 

• Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade RS za evropske zadeve 
(Uradni list RS, 84–3929/97), 

• Evropski sporazum o pridružitvi, 
• podpisani letni finančni memorandumi,  
• memorandum o ustanovitvi Nacionalnega sklada, sklenjen med Evropsko Komisijo in 

Službo Vlade RS za evropske zadeve,  
• memorandum o ustanovitvi Centralne finančne in pogodbene enote, ki je bil sklenjen 

med Evropsko Komisijo in Službo Vlade RS za evropske zadeve,  
• Uredbi Vlade RS o splošnih akreditacijskih pogojih plačilnih agencij za uporabo 

finančnih sredstev EU (Uradni list RS, št. 107/99) ter o pogojih za delovanje Agencije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja (Uradni list RS, št. 78/2000) s spremljajočimi 
dokumenti, smernicami in navodili, 

• Zakona o ratifikaciji večletnega sporazuma o financiranju med Komisijo Evropskih 
Skupnosti in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 61/01, Mednarodne 
pogodbe št. 19). 
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Programski okvir za pridobivanje predpristopne pomoči: 
 

• Državni razvojni program 2001–2006 (National Development Programme), 
• Skupni programski dokumenti (Joint Programming Document  for CBC with 

Austria/Italy/Hungary 2000–2006), 
• Preliminarni državni program 2000–2006 (Preliminary National Development Plan  for 

the period 2000–2002),   
• Državni program za prevzem pravnega reda EU (National Programme for Adoption of 

the Acquis), 
• Partnerstvo za pristop (Accession Partnership), 
• Practical Guide to Phare, Ispa and Sapard contract procedures,  
• Redno poročilo o napredku Slovenije (Regular Report from the Commission on 

Slovenia’s progress towards accession), 
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PRILOGA 2 
 

Kratkoročna in srednjeročna prioritetna področja opredeljena v Partnerstvu za pristop 
in odgovarjajoči projekti, ki potekajo v okviru Phare nacionalnega programa 1999, 2000 
in 2001 (osenčeno) 
 

 PHARE 
1. KRATKOROČNE PRIORITETE 1999 2000 2001 

1.1 Gospodarska merila    
krepitev konkurenčnosti s tržno naravnanim prestrukturiranjem podjetij, sprejetje ukrepov 
za spodbujanje domačih in tujih naložb, poenostavitev pravnih in upravnih postopkov, 
spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij 

   

začetek izvajanja privatizacijskega programa v bančnem in zavarovalniškem sektorju, 
dokončanje postopka privatizacije 

   

izvajanje programa prestrukturiranja v železarstvu skladno z zahtevami EU    
1.2 Notranji trg    
javna naročila    
pravice intelektualne in industrijske lastnine    
prost pretok blaga    
konkurenca    
telekomunikacije    
obdavčenje    
1.3. Kmetijstvo    
nadaljevanje usklajevanja veterinarske in fitosanitarne zakonodaje ter ustanovitev in 
opremljanje obmejnih inšpekcijskih postaj, zlasti na kopenskih mejnih prehodih s 
Hrvaško, v koprskem pristanišču in na ljubljanskem letališču. 

   

1.4 Promet    
1.5 Okolje    
sprejetje novega zakona o vodah in ustreznih podzakonskih aktov    
dokončanje podrobnih programov usklajevanja z ustreznimi direktivami in strategijami za 
njihovo usklajevanje, zlasti na področju ravnanja z odpadki, nadzorovanja onesnaževanja 
zraka, celovitega nadzora nad industrijskim onesnaževanjem in obvladovanja tveganja, 
kemikalij, gensko spremenjenih organizmov in zaščite pred sevanjem 

   

dokončanje prenosa in izvrševanje direktive o presoji vplivov na okolje    
1.6 Zaposlovanje in socialne zadeve    
priprava nacionalne strategije zaposlovanja s pomočjo pregleda skupne politike 
zaposlovanja v luči kasnejše udeležbe v strategiji zaposlovanja EU 

   

1.7 Pravosodje in notranje zadeve    
izvajanje novega Zakona o tujcih in Zakona o azilu zaradi polnopravnega sodelovanja v 
schengenskem informacijskem sistemu 

   

1.B Krepitev institucionalne in administrativne usposobljenosti    
pospešitev reforme javne uprave, vključno s sprejetjem zakona o državnih uradnikih    
Phare, Ispa in Sapard; dopolnitev Nacionalnega razvojnega načrta in Načrta za razvoj 
podeželja, sprejetje zakonskega, proračunskega in upravnega okvira (revizijski priročnik 
in računovodski dnevnik) za programiranje in vodenje programov ISPA in SAPARD, 
vključno z mehanizmom za presojo okoljskih vplivov in z EU združljivimi predpisi o 
javnih naročilih za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi Skupnosti, ter vzpostavitev 
delujoče plačilne agencije za program SAPARD  

   

dokončanje zakonodajnega okvira za notranji in zunanji finančni nadzor ter ustanovitev 
notranjih revizijskih oziroma nadzornih enot pri proračunskih uporabnikih 

   

izvajanje učinkovitega katasterskega sistema, vključno z reformo na področju 
prostorskega načrtovanja in računalniška posodobitev vpisa v zemljiško knjigo 
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 PHARE 
2. SREDNJEROČNE PRIORITETE 1999 2000 2001 

2.1 Politična merila    
2.2 Gospodarska merila    
dokončanje prestrukturiranja, uvedba poslovne naravnanosti in liberaliziranje javnih 
podjetij v državni lasti ob hkratnem zagotavljanju konkurence in sprostitve cen 

   

2.3. Notranji trg    
prost pretok blaga    
prost pretok oseb    
2.4. Kmetijstvo    
okrepitev mehanizmov za vodenje skupne kmetijske politike in upravnih struktur 
(spremljanje in nadzor kmetijskih trgov ter izvajanje strukturnih ukrepov in ukrepov za 
razvoj podeželja, vzpostavitev nadzornih organov in mehanizmov) 

   

dokončan uskladitev in uveljavitev zakonodaje na veterinarskem in fitosanitarnem 
področju, zlasti dokončanje sistema identifikacije živali, izvajanje sistema za nadzor 
kakovosti (analiza nevarnosti in kritična kontrolna točka), ravnanje z živalskimi odpadki, 
posodabljanje ravnanja z ostanki v mesnih in mlekarskih obratih ter programi za nadzor 
nad zoonozami, izpolnitev sistema inšpekcije na bodočih zunanjih mejah 

   

posodobitev prehrambenih obratov in celovito prestrukturiranje agroživilskega sektorja    
2.5. Ribištvo    
2.6. Energetika    
nadaljnje izboljšanje učinkovitosti izkoriščanja energije in izvajanje zahtev glede zalog 
nafte 

   

priprave na notranji energetski trg, zlasti glede direktiv o električni energiji in plinu 
(vključno s prilagajanjem cen energije, ravni stroškov in uvedba ustrezne regulative) 

   

okrepitev regulativnih struktur za jedrsko varnost in zaščito pred sevanjem    
2.7 Promet    
ureditev na področju zračnega prometa, zlasti glede varnosti in upravljanja zračnega 
prometa, cestnega prometa (dostop do trga, cestna varnost, prevoz nevarnih snovi in 
obdavčenje) in pomorskega prometa 

   

2.8. Zaposlovanje in socialne zadeve    
prenos in izvajanje zakonodaje EU na področju poklicnega zdravja in varnosti, delovnega 
prava, enakega obravnavanja žensk in moških ter na področju zdravstva, okrepitev 
ustreznih upravnih struktur (zlasti okrepitev inšpektorata za delo in urada za poklicno 
zdravje in varnost) in struktur, ki so potrebne za koordinacijo sistema socialne varnosti  

   

2.9. Gospodarska in socialna kohezija    
oblikovanje nacionalne politike gospodarske in socialne kohezije, priprave na izvajanje 
regionalnega razvojnega načrta in pobud Skupnosti, izboljšanje upravnih struktur, 
ureditev proračunskega sistema in postopkov glede na standarde strukturnih skladov, 
vključno z ocenjevanjem in vrednostenjem 

   

2.10 Okolje    
izvajanje zakonodaje glede ravnanja z odpadki, nadzora onesnaženosti zraka, nadzora 
industrijskega onesnaževanja, obvladovanja tveganj, kemikalij, gensko spremenjenih 
organizmov in glede zaščite pred sevanjem 

   

2.11 Pravosodje in notranje zadeve    
nadaljnje izboljšave v organih za izvrševanje zakonodaje (število zaposlenih, 
usposabljanje in oprema), nadaljevanje boja proti organiziranemu kriminalu, trgovina z 
ženskami in otroki, trgovanju z mamili in korupciji ter zagotavljanje boljšega usklajevanja 
med izvršilnimi organi 

   

2.B Krepitev institucionalne in administrativne usposobljenosti    
sprejem zakonodaje o javnih službah    
okrepitev statistične usposobljenosti     

 
Vir: www./gov.si/svez/mainmenu.htm 

 

http://www./gov.si/svez/mainmenu.htm
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PRILOGA 3 
 
Področja vertikalnih programov v katerih je sodelovala Slovenija v letih do 1998 
 
PODROČJE ŠTEVILO PROJEKTOV 
Okolje 8 
Energija 22 
Učenje na daljavo in visokošolsko izobraževanje 3 
Telekomunikacije in pošta 5 
Transport 8 
Carine 6 
Boj proti drogam 6 
statistika 67 
Transit facilitation 1 

  
Vir:  Priročnik o postopkih in tehnikah sodelovanja na razpisih Phare. Ljubljana: Gospodarska 

zbornica Slovenije, 1998. 
 
 
 
 

Področja horizontalnih programov v katerih je sodelovala Slovenija v letih  do 1998 
 

PODROČJE ŠTEVILO PROJEKTOV 
Industrijska lastnina (program RIPP) 4 
Intelektualna lastnina (program RIPP) 4 
Javna administracija (program SIGMA) 4 
Socialna zaščita (program CONSENSUS) 3 
Izobraževanje (programa ACE in TEMPUS) 23 
Demokracija  20 
Mednarodne povezave (program COSINE) 2 
Regionalno povezovanje (program ECOS-OUVERTURE) 1 
Nuklearna varnost  2 
Drobno gospodarstvo 1 
Zaščita potrošnika 2 
Tehnična pomoč (programi  TAIEX, TAM, LIEN, PRAQ) Več manjših projektov 

         
Vir: Priročnik o postopkih in tehnikah sodelovanja na razpisih Phare. Ljubljana: 

Gospodarska zbornica Slovenije, 1998. 
 
 
 
 



 6

PRILOGA 4 
 
 Razlike v programih čezmejnega sodelovanja v predpristopnem in  pristopnem obdobju 
 

• PHARE CBC 1995-1999 • PHARE CBC 2000-2002/6 

• Letna alokacija sredstev 3 milijone 
evrov 

• Odobrenih približno 70 projektov 
(povprečna vrednost približno od 
200.000 do 300.000 evrov) 

• Upravičena območja: občine ob meji 
približno 10 km v notranjost ozemlja 

• Ločeno programiranje 
Phare/Interreg (strateški dokument v 
Phare CBC je Večletni indikativni 
program) 

• Programiranje "od zgoraj navzdol" v 
obdobju 1995-1997 in "od spodaj 
navzgor" v letih 1997-1999 

• Nezadostno prepoznavni čezmejni 
učinki 

• Pasivno sodelovanje institucij z 
obeh strani meje na projektni ravni 

• Relativno visok odstotek pogodbeno 
vezanih sredstev - 95 odstotkov 

• Odsotnost regionalne razvojne 
politike 

• Povečanje števila skupnih projektnih 
idej 

• Povečanje števila novih partnerstev 
čez mejo 

• Spodbuda za ustanavljanje 
regionalnih institucij in začetek 
priprav regionalnih in sektorskih 
razvojnih strategij ter programov 

• Pomanjkanje izkušenj in znanj pri 
izvajanju postopkov EU 

• Postopno uvajanje preglednih 
postopkov skozi decentraliziran 
sistem izvajanja  

• Alokacija sredstev vsako drugo leto v 
višini 5 milijonov evrov 
(koncentracija sredstev) 

• Odobreni 2 ali 3 projekti na leto 
• Razlikovanje med malimi (manj kot 

300.000 evrov) in velikimi projekti (1 
do 2 milijona evrov) 

• 70 odstotkov naložb v infrastrukturo, 
30 za graditev institucij 

• Območja, upravičena do pomoči: 
statistične regije - SKET III raven 
(Gorenjska, Savinjska, Koroška, 
Podravje, Pomurje) 

• Strateški dokument: skupni 
programski dokument SLO/A, SLO/H 
2000-2002/6 

• Programiranje "od zgoraj navzdol in 
od spodaj navzgor" (partnerski 
pristop) 

• Projekti morajo imeti dokazan 
čezmejni učinek in morajo biti 
pripravljeni skupaj s partnerskimi 
institucijami čez mejo 

• Postopno prilagajanje pravilom 
Interreg do 2003 bi lahko Slovenijo 
vodilo k izvajanju programa Interreg 

• Programiranje temelji na sektorskih, 
regionalnih in nacionalnih razvojnih 
strategijah 

• Potreba po skupnih čezmejnih 
strukturah bi lahko ustvarila skupno 
evroregijo in druge skupne institucije 

• Izvaja se regionalna razvojna politika  
• Rast zanimanja podjetij za izvajanje 

projektov 
• Institucije in podjetja bolje poznajo 

izvedbene postopke in zahteve EU 
• Dopolnitve, nadgrajevanje 

decentraliziranega sistema izvajanja 

 
Vir: http://www.sigov.si/arr/phare/slo/p2000.html 

http://www.sigov.si/arr/phare/slo/p2000.html
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PRILOGA 5 
 

Razlike med strukturnimi skladi in programom Phare 
 
 Strukturni skladi Program Phare 
Pravna 
osnova 

Uredbe Evropske komisije Uredbe Evropske komisije, PRAG, 
Finančni memorandum 

Programiranje Večletno programsko obdobje, 
programiranje ukrepov ne projektov 

Letno programiranje projektov 
 

Izvajanje Projekti se naknadno oblikujejo tekom 
življenjske dobe programa, Potrdi jih 
organ upravljanja znotraj države članice 

Pogoj za začetek je podpisan 
Finančni memorandum in tako 
potrjeni projektni predlogi s strani 
Phare upravljalskega odbora 

Dokumenti Enotno programski dokument 
Operativni programi 
CSF 

Pristopno partnerstvo, Državni 
program za prevzem pravnega reda 
EU, Letna poročila Evropske 
komisije o napredku držav 
kandidatk, Državni razvojni 
program 

Vodenje Organ upravljanja, Nadzorni odbor, 
Plačilni organ 

Pogodbeni organ oblasti, CFCU, 
NS, Delegacija EK 

Spremljanje Poročanje o izvajanju ukrepov na 
podlagi kazalcev, ki jih določi Nadzorni 
odbor, poročajo vse ravni 

Redna mesečna poročila, polletna 
poročila sektorskega Nadzornega 
pododbora, za zbiranje informacij 
za poročanje poskrbi organ 
izvajanja 

Ocenjevanje Ex ante, srednjeročno, ex post Ex ante, srednjeročno, ex post 
Revizija  Državni revizorji in revizorji Evropske 

komisije 
Notranja revizija in revizija 
Evropske komisije ter Računskega 
sodišča 

Financiranje Sofinanciranje  Sofinanciranje  
 
Vir:   Feekes Fons et al.: Priročnik za izvajanje projektov v okviru strukturnih skladov, 

Posebni pripravljalni program za strukturne sklade v Republiki Sloveniji. Naročnik: 
republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Rotterdam, 2001. 

 
 


