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POVZETEK 

Uresničevanje prednostnih ciljev Evropske unije z uspešno izvedenimi projekti je v veliki 

meri odvisno od končnih prejemnikov evropskih sredstev. Ta mednarodna raziskava je 

osredotočena na evropske občine kot končne prejemnike evropskih sredstev z vidika 

organizacijskih struktur, ki so bile proučevane in analizirane skozi sisteme za pridobivanje 

evropskih sredstev in izvajanje evropskih projektov. Analiza rezultatov je pokazala potrebo 

po izboljšanju delovanja zunanjih institucij, dobro pripravljenost vodstev občinskih uprav na 

strateškem nivoju, njihovo relativno dobro razumevanje potrebnega okolja ter področja, kjer 

naj zagotovijo boljše delovne pogoje članom projektnih skupin in boljšo podporo oddelkov 

občinskih uprav. Raziskava daje izhodišča za strateški in operativni management, koncipirana 

pa je tudi kot dokument za primerjalno analizo pri zagotavljanju učinkovitega okolja za 

pridobivanje evropskih sredstev in implementacijo evropskih projektov. 

Ključne besede: evropsko sofinanciranje, evropski projekti, občine, strukture organiziranosti, 

dejavniki uspeha, strateški manangement, operativni management, management učinkovitosti, 

primerjalna analiza. 

SUMMARY 

Achieving European Union priority objectives, through well designed and implemented 

projects, largely depends on the final recipients of European funding. In the presented 

international research the focus was on European Municipalities, as final recipients of 

European funding, from the perspective of organisational structures. The organisational 

structures were researched and analysed from the viewpoint of systems for funding 

application and project implementation. Research results showed a need to improve the 

operation of external institutions. Results also showed that Municipality management creates 

a good framework at the strategic level and has a relatively good understanding of the 

required environment, but needs to provide more favourable work conditions for project team 

members, and needs to improve support of project teams by Municipality Departments. The 

presented research gives guidelines for strategic and operations management, and provides 

benchmarking guidelines for the development of an environment for successful funding 

application and project implementation. 

Keywords: European funding, projects, municipalities, organisational structures, key success 

factors, strategic management, operations management, performance management, 

benchmarking. 

 

UDK: 005.8(4) (043.2) 





V 

VSEBINA 

1 Uvod ............................................................................................................................ 1 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča ........................... 1 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja ............................................................... 2 

1.3 Raziskovalne metode .......................................................................................... 3 

1.4 Struktura magistrskega dela ................................................................................ 4 

2 Teoretični del.............................................................................................................. 5 

2.1 Kohezijska politika 2007-2013 ........................................................................... 5 

2.1.1 Cilji kohezijske politike .......................................................................... 7 

2.1.2 Finančni instrumenti kohezijske politike ................................................ 8 

2.1.3 Trajanje članstva, upravičenost držav do finančne pomoči po ciljih 

 in finančnih instrumentih ....................................................................... 9 

2.2 Organizacijske strukture...................................................................................... 9 

2.3 Dejavniki uspeha pri vzpostavljanju sistemov .................................................. 11 

3 Empirični del ............................................................................................................ 16 

3.1 Raziskovalna metoda in metoda zbiranja podatkov .......................................... 16 

3.2 Opis vzorca ....................................................................................................... 18 

3.3 Omejitve in predpostavke ................................................................................. 19 

3.4 Vprašalnik za kvalitativno raziskavo ................................................................ 20 

3.5 Etična vprašanja: anonimnost in povratna informacija o rezultatih raziskave .. 20 

4 Analiza in interpretacija rezultatov ....................................................................... 22 

4.1 Kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij za podporo evropskih projektov 25 

4.1.1 Analiza podatkov .................................................................................. 25 

4.1.2 Splošni komentarji udeležencev ........................................................... 33 

4.1.3 Sinteza rezultatov.................................................................................. 33 

4.2 Sistemsko in strateško razmišljanje .................................................................. 36 

4.2.1 Analiza podatkov .................................................................................. 36 

4.2.2 Splošni komentarji udeležencev ........................................................... 43 

4.2.3 Sinteza rezultatov.................................................................................. 43 

4.3 Vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter predanost delu ..................... 45 

4.3.1 Analiza podatkov .................................................................................. 45 

4.3.2 Splošni komentarji udeležencev ........................................................... 62 

4.3.3 Sinteza rezultatov.................................................................................. 63 

4.4 Potencial znanja ................................................................................................ 69 

4.4.1 Analiza podatkov .................................................................................. 69 

4.4.2 Splošni komentarji udeležencev ........................................................... 76 

4.4.3 Sinteza rezultatov.................................................................................. 77 

  



 VI 

5 Sklepne ugotovitve ................................................................................................... 80 

5.1 Implikacije evropskega denarja za sofinanciranje projektov ............................ 80 

5.2 Potrebe po prilagoditvah z vidika dejavnikov uspeha ...................................... 80 

5.2.1 Kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij ........................................ 80 

5.2.2 Sistemsko in strateško razmišljanje ...................................................... 85 

5.2.3 Vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter predanost delu ......... 86 

5.2.4 Potencial znanja .................................................................................... 91 

5.3 Sklepne ugotovitve raziskave............................................................................ 94 

5.4 Prispevek znanosti in predlogi za nadaljnje raziskovanje ................................. 95 

Literatura ....................................................................................................................... 97 

Priloge ........................................................................................................................... 101 

 



VII 

PONAZORILA 

Slika 1: Finančni instrumenti za financiranje ciljev kohezijske politike .......................... 9 

Slika 2: Pregled okolja raziskave .................................................................................... 11 

 

Preglednica 1: Države članice v raziskavi po ciljih kohezijske politike ......................... 18 

Preglednica 2: Logika analize in interpretacije rezultatov .............................................. 24 

Preglednica 3: Odgovori na vprašanje 1.1.1 ................................................................... 25 

Preglednica 4: Odgovori na vprašanje 1.1.2 ................................................................... 26 

Preglednica 5: Odgovori na vprašanje 1.1.3 ................................................................... 27 

Preglednica 6: Odgovori na vprašanje 1.1.4 ................................................................... 28 

Preglednica 7: Odgovori na vprašanje 1.1.5 ................................................................... 28 

Preglednica 8: Odgovori na vprašanje 1.1.6 ................................................................... 29 

Preglednica 9: Odgovori na vprašanje 1.1.7 ................................................................... 29 

Preglednica 10: Odgovori na vprašanje 1.1.8 ................................................................. 30 

Preglednica 11: Odgovori na vprašanje 1.2.1 ................................................................. 31 

Preglednica 12: Odgovori na vprašanje 1.2.2 ................................................................. 32 

Preglednica 13: Odgovori na vprašanje 2.1 .................................................................... 36 

Preglednica 14: Odgovori na vprašanje 2.2 .................................................................... 37 

Preglednica 15: Odgovori na vprašanje 2.3 .................................................................... 38 

Preglednica 16: Odgovori na vprašanje 2.4 .................................................................... 39 

Preglednica 17: Odgovori na vprašanje 2.5 .................................................................... 40 

Preglednica 18: Odgovori na vprašanje 2.6 .................................................................... 41 

Preglednica 19: Odgovori na vprašanje 2.7 .................................................................... 41 

Preglednica 20: Odgovori na vprašanje 2.8 .................................................................... 42 

Preglednica 21: Odgovori na vprašanje 3.1.1 ................................................................. 45 

Preglednica 22: Odgovori na vprašanje 3.1.2 ................................................................. 46 

Preglednica 23: Odgovori na vprašanje 3.1.3 ................................................................. 47 

Preglednica 24: Odgovori na vprašanje 3.1.4 ................................................................. 48 

Preglednica 25: Odgovori na vprašanje 3.1.5 ................................................................. 48 

Preglednica 26: Odgovori na vprašanje 3.1.6 ................................................................. 49 

Preglednica 27: Odgovori na vprašanje 3.1.7 ................................................................. 49 

Preglednica 28: Odgovori na vprašanje 3.1.8 ................................................................. 50 

Preglednica 29: Odgovori na vprašanje 3.1.9 ................................................................. 51 

Preglednica 30: Odgovori na vprašanje 3.1.10 ............................................................... 52 

Preglednica 31: Odgovori na vprašanje 3.2.1 ................................................................. 53 

Preglednica 32: Odgovori na vprašanje 3.2.2 ................................................................. 53 

Preglednica 33: Odgovori na vprašanje 3.2.3 ................................................................. 54 

Preglednica 34: Odgovori na vprašanje 3.2.4 ................................................................. 55 



 VIII 

Preglednica 35: Odgovori na vprašanje 3.2.5 ................................................................. 56 

Preglednica 36: Odgovori na vprašanje 3.2.6 ................................................................. 57 

Preglednica 37: Odgovori na vprašanje 3.3.1 ................................................................. 57 

Preglednica 38: Odgovori na vprašanje 3.3.2 ................................................................. 58 

Preglednica 39: Odgovori na vprašanje 3.3.3 ................................................................. 58 

Preglednica 40: Odgovori na vprašanje 3.3.4 ................................................................. 59 

Preglednica 41: Odgovori na vprašanje 3.4.1 ................................................................. 60 

Preglednica 42: Odgovori na vprašanje 3.4.2 ................................................................. 61 

Preglednica 43: Odgovori na vprašanje 3.4.3 ................................................................. 61 

Preglednica 44: Odgovori na vprašanje 4.1 .................................................................... 69 

Preglednica 45: Odgovori na vprašanje 4.2 .................................................................... 71 

Preglednica 46: Odgovori na vprašanje 4.3 .................................................................... 72 

Preglednica 47: Odgovori na vprašanje 4.4 .................................................................... 73 

Preglednica 48: Odgovori na vprašanje 4.5 .................................................................... 74 

Preglednica 49: Odgovori na vprašanje 4.6 .................................................................... 75 

Preglednica 50: Odgovori na vprašanje 4.7 .................................................................... 75 

 



IX 

KRAJŠAVE 

EU  Evropska unija 

ESRR  Evropski sklad za regionalni razvoj 

ESS  Evropski socialni sklad 

O  Občina 

SDČ  Stare države članice 

NDČ  Nove države članice 

 





1 

1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča  

Za finančno obdobje 2007-13 je bilo vsem državam članicam Evropske unije dodeljenih 

347,41 milijard evrov (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 25). 

Uresničevanje prednostnih ciljev Evropske unije z uspešno izvedenimi projekti, financiranimi 

iz evropskih skladov, in doseganje učinkovite porabe evropskih sredstev je kljub skrbnemu 

načrtovanju porabe in strogim pravilom za porabo sredstev v veliki meri odvisno od končnih 

prejemnikov evropskih sredstev.  

V tej mednarodni raziskavi smo se osredotočili na evropske občine kot končne prejemnike 

sredstev iz evropskih skladov z vidika organizacijskih struktur za podporo izvajanja evropskih 

projektov. Organizacijske strukture so se ob pojavu evropskega denarja za sofinanciranje 

projektov morale prilagoditi pravilom za porabo evropskih sredstev in izvajanje evropskih 

projektov.  

Za namen raziskave smo organizacijske strukture definirali z vidika izvajanja evropskih 

projektov na podlagi poslovnih procesov, ki jih opravljajo posamezni nosilci. 

Kot zunanje organizacijske strukture smo definirali skupek vseh organizacij, s katerimi občine 

sodelujejo v procesu prijave in izvajanja evropskih projektov v celoti za vse poslovne procese: 

posredniško telo (če je ustanovljeno), sicer organ upravljanja, skupni tehnični sekretariat 

(JTS), prvostopenjska kontrola (FLC). 

Notranje organizacijske strukture smo definirali kot: 

 vodstva občinskih uprav, ki opravljajo procese upravljanja in strateškega managementa, 

 projektne skupine, ki opravljajo operativne procese izvajanja projektov, 

 občinske uprave, ki opravljajo podporne procese pri izvajanju projektov. 

Organizacijske strukture smo proučevali in analizirali skozi sisteme za pridobivanje evropskih 

sredstev in izvajanje evropskih projektov, ki jih definiramo kot skupek vseh potrebnih 

poslovnih procesov zunanjih in notranjih organizacijskih struktur za doseganje cilja 

realizacije projektov. 

Za analizo sistemov za pridobivanje evropskih sredstev in izvajanje evropskih projektov smo 

uporabili štiri glavne dejavnike uspeha pri vzpostavljanju sistemov. Dejavnike uspeha smo 

povzeli po študiji Vzpostavitev evalvacijskega sistema na Poljskem (University of Strathclyde 

2009), uporabili pa smo jih v konceptu izvajanja evropskih projektov v evropskih občinah: 

 kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij, 

 sistemsko in strateško razmišljanje, 
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 vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter predanost delu, 

 potencial znanja. 

Pregled okolja raziskave prikazujemo s sliko (Slika 2). 

Raziskava se je osredotočila na organizacijske strukture evropskih občin in splošno doseganje 

dejavnikov uspeha, ne glede na cilj kohezijske politike: 

 konvergenca, 

 regionalna konkurenčnost in zaposlovanje, 

 evropsko teritorialno sodelovanje 

ali uporabljeni finančni instrument: 

 strukturni skladi: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, 

 Kohezijski sklad (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 13). 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

Namen raziskave je bil ugotoviti: 

 dejansko stanje organizacijskih struktur za podporo izvajanja evropskih projektov v 

evropskih občinah, 

 načine, kako so se organizacijske strukture občin prilagodile ob pojavu razpoložljivosti 

evropskih sredstev za izvedbo projektov, 

 ali obstajajo postopki, ki zagotavljajo usposobljenost organizacijskih struktur za uspešno 

izvedbo evropskih projektov in prejemnikom evropskih sredstev pomagajo ustvariti 

okolje za uspešno izvajanje evropskih projektov, 

 zbrati mnenja in predloge udeležencev pridobivanja evropskih sredstev in izvajanja 

evropskih projektov glede primernosti oz. potrebe po prilagoditvah organizacijskih 

struktur. 

Cilj raziskave je bil proučiti in analizirati spremembe in dejansko stanje organizacijskih 

struktur za podporo izvajanja evropskih projektov v evropskih občinah, ga kritično osvetliti 

znotraj dejavnikov uspeha ter identificirati potrebe po prilagoditvah organizacijskih struktur. 

Z raziskavo smo odgovorili na dve raziskovalni vprašanji: 

 kakšne implikacije je imel pojav evropskega denarja za sofinanciranje projektov in 

uveljavitev pravil za njegovo porabo na organizacijske strukture za podporo izvajanja 

evropskih projektov v evropskih občinah, 

 kakšne so potrebe po prilagoditvah organizacijskih struktur za podporo izvajanja 

evropskih projektov v evropskih občinah z vidika dejavnikov uspeha. 
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1.3 Raziskovalne metode 

Izvedli smo akcijsko raziskavo. Uporabili smo raziskovalno metodo strukturiranih intervjujev, 

za kar smo uporabili predhodno določen standardiziran vprašalnik. Vprašalnik strukturiranega 

intervjuja smo pripravili na podlagi izkustev in zbiranja podatkov o vprašanjih na raziskovano 

temo od začetka finančne perspektive 2007-2013. V uvodnem sklopu vprašalnika so 

udeleženci podali splošne informacije o občini, nadaljnji štirje sklopi pa so zajemali vprašanja 

v okviru dejavnikov uspeha.  

Odgovore na posamezno vprašanje iz vprašalnika strukturiranega intervjuja smo razvrstili v 

kvalitativne tabele. Za analizo kvalitativnih tabel smo uporabili metodo analize in sinteze. 

Analizo rezultatov strukturiranih intervjujev smo opravili po posameznih vprašanjih oz. 

skupinah vprašanj znotraj dejavnikov uspeha z vidika uporabljenih rešitev 

(podobnosti/razlike) in dolžine članstva v Evropski uniji (nove/stare države članice). 

Rezultate analize dejavnikov uspeha smo primerjali z dognanji v teoriji. 

Z metodo sinteze smo podali ugotovitve o organizacijskih strukturah za podporo evropskih 

projektov v evropskih občinah znotraj dejavnikov uspeha ter podali predloge za prilagoditve 

sistemov in organizacijskih struktur. 

Vzorec za raziskavo je bil namenski, in sicer so v raziskavi sodelovali predstavniki desetih 

evropskih občin iz devetih držav Evropske unije, ki sodelujejo na mednarodnih projektih in so 

na različnih ravneh udeleženi pri izvajanju evropskih projektov. Predstavniki občin so podali 

pregled stanja za vse tipe evropskih projektov. Občine se glede na državo razlikujejo po cilju 

kohezijske politike, kateremu pripada država, in imajo različne predispozicije pri kandidiranju 

za evropska sredstva glede na finančne instrumente. Razlikujejo se v trajanju članstva, 

velikosti, organiziranosti, številu članov projektnih skupin, projektov in pridobljenih sredstev.  

Organizacijske strukture smo proučevali in analizirali skozi sisteme za pridobivanje evropskih 

sredstev in izvajanje evropskih projektov po dejavnikih uspeha, dognanih v študiji 

Vzpostavitev evalvacijskega sistema na Poljskem (University of Strathclyde 2009) ob 

predpostavki, da so mehanizmi pri vzpostavljanju in delovanju sistemov primerljivi, ne glede 

na vsebino, ki jo sistem podpira. Osredotočili smo se na organizacijske strukture in splošno 

doseganje dejavnikov uspeha, ne glede na cilj kohezijske politike ali uporabljeni finančni 

instrument. 

Na podlagi dognanj o vzorcu smo sklepali na populacijo s predpostavkama. 

1. Za vsako evropsko občino, prejemnico sredstev iz evropskih skladov, predpostavimo, da 

je reprezentativna za okolje na tem področju v svoji državi z vidika enotne zakonodaje, 
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možnosti in pravil črpanja evropskih sredstev, ponujenem izobraževanju na tem področju, 

načinu komuniciranja z organom upravljana in podobno. 

2. Za vsako evropsko občino, prejemnico sredstev iz evropskih skladov, ne moremo 

predpostaviti, da je reprezentativna za okolje na tem področju v svoji državi zaradi 

morebitnih lastnih organizacijskih posebnosti v načinu upravljanja in organizacijskih 

struktur v zvezi z evropskimi projekti.  

Omejitve, ki bi jih lahko pričakovali v raziskavi, so nepripravljenost predstavnikov evropskih 

občin za sodelovanje v raziskavi in podajanje odgovorov, ki ne odražajo dejanskega stanja. Za 

zagotovitev pogoja, da bi udeleženci raziskave odgovarjali iskreno, smo zagotovili 

anonimnost udeležencev in občin, ki jih zastopajo. 

1.4 Struktura magistrskega dela 

Raziskovalno delo je sestavljeno iz petih poglavij: uvodni del, teoretični del, empirični del, 

analiza in interpretacija rezultatov ter sklepne ugotovitve. 

V teoretičnem delu smo podali teoretična izhodišča s področja kohezijske politike, 

organizacijskih struktur in dejavnikov uspeha. V empiričnem delu smo opisali raziskovalno 

metodo, metodo zbiranja podatkov, opisali smo vzorec, omejitve in predpostavke, vprašalnik 

ter navedli etična vprašanja. V poglavju Analiza in interpretacija rezultatov smo analizirali 

rezultate v okviru dejavnikov uspeha. 

V poglavju Sklepne ugotovitve smo povzeli implikacije evropskega denarja za sofinanciranje 

projektov in potrebe po prilagoditvah z vidika dejavnikov uspeha, podali smo sklepne 

ugotovitve raziskave, prispevek znanosti in predloge za nadaljnje raziskovanje. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Kohezijska politika 2007-2013 

Cilj kohezijske politike Evropske unije je zmanjševanje neskladja v ravni razvitosti med 

regijami s krepitvijo gospodarske in socialne kohezije z izboljšanjem konkurenčnosti in 

potenciala rasti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni (Urad za uradne publikacije 

Evropskih skupnosti 2007, 6-7). Kohezijska politika ne financira posameznih projektov, 

temveč večletne nacionalne programe, ki so usklajeni s cilji in prednostnimi nalogami 

Evropske unije (Evropska komisija 2012c). 

Zakonodajni okvir kohezijske politike Evropske unije sestavljajo (Urad za uradne publikacije 

Evropskih skupnosti 2007, 6): 

1. splošna uredba: 

 Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in 

razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list EU, št. L 210/06, 239/06, 145/07, 

301/08, 333/08), 

2. uredbe za vsak vir financiranja: 

 Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 

Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 

(Uradni list EU, št. L 210/06, 301/08), 

 Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 

Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Uradni list EU, 

št. L 210/06), 

 Uredba Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada 

in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 (Uradni list EU, št. L 210/06). 

Evropska komisija s programi zagotavlja izvajanje strategije Evropske unije za krepitev rasti 

in zaposlovanja (Lizbonska strategija) in preverja, ali so naložbe v okviru programov 

usmerjene v prednostne cilje (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 6). Z 

vsako državo se dogovori o ravni upravičenih javnih izdatkov z namenom postavitve realnih, 

vendar ambicioznih ciljev za strukturno javno porabo, in tako zagotovi, da pomeni prispevek 

skladov resnično dodano vrednost (Evropska komisija 2012c). Sodeluje pri spremljanju 

programov, odobri in izplačuje potrjene izdatke ter preverja sisteme nadzora (Evropska 

komisija 2012g). Vsak program se pripravi v sodelovanju med organi na evropski, regionalni 

in lokalni ravni, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe. Sodelovanje je del vseh 

stopenj načrtovanja programov– od zasnove, upravljanja in izvajanja do spremljanja in 
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vrednotenja (Evropska komisija 2012c). Odgovornost za porabo sredstev si delijo Komisija in 

vlade držav članic (Evropska komisija 2012g). 

Evropska komisija predlaga proračun skladov in pravila za uporabo sredstev ter Strateške 

smernice Skupnosti o koheziji v odločanje Evropskemu svetu in Evropskemu parlamentu. 

Smernice zagotavljajo, da države članice uskladijo svoje programe s prednostnimi cilji 

Evropske unije (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 29; Evropska komisija 

2012f). 

Države članice in regije prednostne naloge Evropske unije preoblikujejo v nacionalne 

prednostne naloge z ohranjanjem nacionalnih posebnosti (Urad za uradne publikacije 

Evropskih skupnosti 2007, 6). Vsaka država članica v sodelovanju s Komisijo pripravi 

nacionalni strateški referenčni okvir (Evropska komisija 2012f), ki je usklajen s Strateškimi 

smernicami Skupnosti o koheziji in je podlaga za programiranje skladov (Urad za uradne 

publikacije Evropskih skupnosti 2007, 28), določa pa predvsem politične prednostne naloge 

in predlaga ključne elemente izvajanja (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 

28). V nacionalnem strateškem referenčnem okviru posamezna država članica opredeli svojo 

strategijo, navede vse nacionalne in regionalne operativne programe, ki jih namerava izvesti, 

ter predstavi predviden letni finančni načrt za vsak operativni program (Evropska komisija 

2012d).  

Operativni programi predstavijo prednostne cilje države (in/ali regij) in način, kako bo država 

izvajala te programe (Evropska komisija 2012f). Države članice pripravijo svoje operativne 

programe na podlagi Strateških smernic Skupnosti o koheziji in nacionalnega strateškega 

referenčnega okvira (Evropska komisija 2012e). Komisija oceni prispevek operativnih 

programov k uresničevanju ciljev in prednostnih nalog obeh dokumentov (Urad za uradne 

publikacije Evropskih skupnosti 2007, 32), ki poudarjata strateško razsežnost kohezijske 

politike 2007-2013 (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 6). Posamezen 

operativni program je povezan z enim od treh ciljev regionalnega razvoja in opredeljuje 

razvojno strategijo ter skladne prednostne naloge, ki naj bi jih financirali s sredstvi iz enega 

sklada, oziroma v primeru cilja konvergence s sredstvi iz kohezijskega sklada in evropskega 

sklada za regionalni razvoj (Evropska komisija 2012e).  

S tem pristopom sta zagotovljena tesnejša povezava med tremi ravnmi odločanja in 

ukrepanja: 

1. ravnjo Evropske unije, 

2. nacionalno ravnjo, 

3. ravnjo izvajanja programov (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 28) 

in uresničevanje lokalnih in regionalnih potreb ter prednostnih nalog (Evropska komisija 

2012c). 
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Države članice in njihove regije upravljajo programe, zagotavljajo njihovo izvajanje, določajo 

upravičenost izdatkov na nacionalni ravni, izbirajo projekte, jih nadzirajo in ocenjujejo 

(Evropska komisija 2012g). Ko Komisija sprejme odločitev glede operativnih programov, 

morajo država članica in njene regije začeti izvajati programe, torej izbrati tisoče projektov za 

vsako leto, jih nadzirati in oceniti. To delo opravljajo organi upravljanja v vsaki državi 

oziroma regiji (Evropska komisija 2012f). 

Navodila za upravljanje so opredeljena na regionalni ravni in niso več del programiranja 

(Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 32). 

Za vsak operativni program določi država članica tri organe, ki so javni ali zasebni organi na 

nacionalni, regionalni ali lokalni ravni: organ upravljanja, organ za potrjevanje in revizijski 

organ (Evropska komisija 2012g). 

Organ upravljanja je odgovoren za učinkovito in pravilno upravljanje ter izvajanje 

posameznega operativnega programa, kar pomeni, da je odgovoren za skladnost 

sofinanciranih dejavnosti z določili operativnega programa in drugih veljavnih pravil 

Evropske unije in države članice, vzpostavitev sistema kontrol, vzpostavitev sistema 

spremljanja in vrednotenja, vzpostavitev sistema obveščanja in informiranja javnosti, 

ustanovitev in vodenje nadzornega odbora (Državni portal Republike Slovenije 2008). 

Organ za potrjevanje potrjuje in Komisiji posreduje izjave o izdatkih in zahtevke za plačila, 

potrjuje skladnost prijavljenih izdatkov z veljavnimi nacionalnimi pravili in pravili Evropske 

unije, vzdržuje računovodske evidence in zagotavlja izterjavo sredstev v primeru 

nepravilnosti (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 35). 

Revizijski organ je pristojen za preverjanje dobrega delovanja sistema upravljanja in nadzora 

(Evropska komisija 2012g). Je neodvisen od organa upravljanja in organa za potrjevanje. 

Določi ga država članica za vsak operativni program posebej, en organ pa je lahko pristojen 

tudi za več operativnih programov (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 

35). Če država članica dokaže zanesljivost revizijskega sistema, se Komisija zanaša na ocene 

nacionalnih revizijskih organov (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 7). 

Komisija skupaj z državami članicami spremlja vse operativne programe in pripravlja 

strateška poročila za programsko obdobje 2007–2013 (Evropska komisija 2012f). 

2.1.1 Cilji kohezijske politike 

1. Konvergenca 

Cilj konvergenca želi pospeševati rast in zaposlovanje v najmanj razvitih regijah. Poudarja 

predvsem inovativnost in družbo znanja, prilagodljivost socialnim in gospodarskim 

spremembam, kakovost okolja in učinkovitost javnih uprav. Sredstva so namenjena najmanj 
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razvitim državam članicam in regijam. Cilj financirata ESRR in ESS, pa tudi Kohezijski sklad 

(Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 13). 

2. Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje 

Cilj regionalna konkurenčnost in zaposlovanje obsega vsa območja Evropske unije, ki niso 

upravičena do pomoči v okviru cilja Konvergenca. Cilj je usmerjen v krepitev konkurenčnosti 

in privlačnosti regij in zaposlenosti s predvidevanjem gospodarskih in socialnih sprememb. 

Cilj financirata ESRR in ESS (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 18). 

3. Evropsko teritorialno sodelovanje 

Cilj evropsko teritorialno sodelovanje krepi: 

 čezmejno, 

 transnacionalno, 

 medregionalno sodelovanje. 

Ta cilj dopolnjuje prva dva cilja, kajti regije, ki izpolnjujejo pogoje za ta cilj, hkrati 

izpolnjujejo tudi pogoje za cilja konvergenca in regionalna konkurenčnost in zaposlovanje. 

Cilj je usmerjen v oblikovanje skupnih rešitev, primernih za organe oblasti v različnih 

državah. Cilj financira ESRR (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 20). 

2.1.2 Finančni instrumenti kohezijske politike 

Strukturni skladi: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad 

Vloga ESRR je spodbujati naložbe in zmanjševati neskladja v razvoju med regijami Evropske 

unije. Prednostno financiranje je namenjeno raziskavam, inovativnosti, okoljskim problemom 

in preprečevanju tveganj, še vedno so zelo pomembne naložbe v infrastrukturo, zlasti v 

najmanj razvitih regijah (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 96). 

ESS je usmerjen h krepitvi ekonomske in socialne politike Evropske unije s pospeševanjem 

ustvarjanja delovnih mest in možnosti zaposlovanja. V ta namen podpira ukrepe držav članic 

za povečanje prilagodljivosti delavcev in podjetij, za izboljšanje dostopa do zaposlitve, za 

krepitev socialne vključenosti prikrajšanih oseb, za povečanje in izboljšanje naložb v človeške 

vire in za krepitev institucionalne usposobljenosti in učinkovitosti javne uprave in javnih 

služb (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 110). 

Kohezijski sklad 

Kohezijski sklad je usmerjen v krepitev ekonomske in socialne kohezije Evropske unije s 

pospeševanjem trajnostnega razvoja predvsem na področju vseevropskih prometnih omrežij in 

varovanja okolja (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 120). 



9 

V preglednici prikazujemo finančne instrumente za financiranje ciljev kohezijske politike 

(Slika 1). 
 

Cilj Skladi 

Konvergenca ESRR ESS 
Kohezijski 

sklad 

Regionalna konkurenčnost  

in zaposlovanje 
ESRR ESS   

Evropsko teritorialno 

sodelovanje 
ESRR     

Slika 1: Finančni instrumenti za financiranje ciljev kohezijske politike 

Vir: Evropska komisija 2012a. 

2.1.3 Trajanje članstva, upravičenost držav do finančne pomoči po ciljih in finančnih 

instrumentih 

Države članice imajo zelo različno dolžino članstva v Evropski uniji: 

 1951 šest držav ustanoviteljic: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in 

Nizozemska, 

 1973: Danska, Irska, Združeno kraljestvo, 

 1981: Grčija, 

 1986: Portugalska, Španija, 

 1995: Avstrija, Finska, Švedska, 

 2004: Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška, 

Slovenija, 

 2007: Bolgarija, Romunija (Evropska komisija 2012b). 

Države članice imajo različno upravičenost do finančne pomoči po ciljih (Priloga 1) in 

finančnih instrumentih ter višino predvidenih sredstev (Priloga 2, Priloga 3). 

Države članice lahko glede na cilje kohezijske politike dosegajo različne deleže 

sofinanciranja, pri čemer so najvišje stopnje sofinanciranja za posamezni cilj sledeče: 

 konvergenca: med 75 % in 85 %, 

 konkurenčnost in zaposlovanje: med 50 % in 85 %, 

 evropsko ozemeljsko sodelovanje: med 75 % in 85 % (Evropska komisija 2012g). 

2.2 Organizacijske strukture 

V tej mednarodni raziskavi smo se osredotočili na evropske občine kot končne prejemnike 

sredstev iz evropskih skladov z vidika organizacijskih struktur za podporo izvajanja evropskih 
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projektov. Organizacijske strukture so se ob pojavu evropskega denarja za sofinanciranje 

projektov morale prilagoditi pravilom za porabo evropskih sredstev in izvajanje evropskih 

projektov.  

Organizacijska struktura omogoča dodelitev odgovornosti posameznim nosilcem za različne 

procese. Organizacijska struktura ima dvojni vpliv na delovanje organizacije: predstavlja 

temelj za standardne operativne procese in rutine ter določa, kdo bo sodeloval v katerem 

procesu odločanja in posledično, v kolikšni meri njihova stališča oblikujejo dejavnosti 

organizacije (Jacobides 2007, 457). 

Za namen raziskave smo organizacijske strukture definirali z vidika izvajanja projektov na 

podlagi poslovnih procesov, ki jih opravljajo posamezni nosilci.  

Krajewski in Ritzman opredeljujeta proces kot eno ali skupek aktivnosti, ki uporabljajo eno 

ali več vhodnih dobrin, ji dodajo vrednost in jo spremenijo v izhodne dobrine za uporabnika. 

Proces zajema uporabo resursov organizacije za doseganje učinkov. Procesi so osnova za vse 

delovne aktivnosti v organizaciji. Odločitev o izbiri procesov je strateška in lahko vpliva na 

sposobnost tekmovanja organizacije v dolgem časovnem obdobju: vpliva na to, kaj lahko 

organizacija doseže s konkurenčnimi prednostmi (Krajewski in Ritzman 1999, 4, 89).  

Kot zunanje organizacijske strukture smo definirali skupek vseh organizacij, s katerimi občine 

sodelujejo v procesu prijave in izvajanja evropskih projektov v celoti za vse poslovne procese. 

Zunanje organizacijske strukture so posredniško telo (če je ustanovljeno), sicer organ 

upravljanja, skupni tehnični sekretariat (JTS), prvostopenjska kontrola (FLC). 

Notranje organizacijske strukture smo definirali kot: 

 vodstva občinskih uprav, ki opravljajo procese upravljanja in strateškega managementa, 

 projektne skupine, ki opravljajo operativne procese izvajanja projektov, 

 občinske uprave, ki opravljajo podporne procese pri izvajanju projektov. 

Organizacijske strukture smo proučevali in analizirali skozi sisteme za pridobivanje evropskih 

sredstev in izvajanje evropskih projektov, ki jih definiramo kot skupek vseh potrebnih 

poslovnih procesov zunanjih in notranjih organizacijskih struktur za doseganje cilja 

realizacije projektov. 

Za analizo sistemov za pridobivanja evropskih sredstev in izvajanja evropskih projektov smo 

uporabili štiri glavne dejavnike uspeha pri vzpostavljanju sistemov. Dejavnike uspeha smo 

povzeli po študiji Vzpostavitev evalvacijskega sistema na Poljskem (University of Strathclyde 

2009), uporabili pa smo jih v konceptu izvajanja evropskih projektov v evropskih občinah: 

 kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij, 

 sistemsko in strateško razmišljanje, 
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 vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter predanost delu, 

 potencial znanja. 

Pregled okolja organizacijskih struktur, poslovnih procesov in sistemov za pridobivanje 

evropskih sredstev in izvajanje evropskih projektov prikazujemo na spodnji sliki (Slika 2). 

 

Slika 2: Pregled okolja raziskave 

Raziskava se je osredotočila na organizacijske strukture evropskih občin in splošno doseganje 

dejavnikov uspeha, ne glede na cilj kohezijske politike: 

 konvergenca, 

 regionalna konkurenčnost in zaposlovanje, 

 evropsko teritorialno sodelovanje, 

ali uporabljeni finančni instrument: 

 strukturni skladi: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, 

 Kohezijski sklad (Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007). 

2.3 Dejavniki uspeha pri vzpostavljanju sistemov 

Pri raziskavi smo za dejavnike uspeha izhajali iz študije primera Vzpostavitev evalvacijskega 

sistema na Poljskem, ki so bili dognani na podlagi dolgoletnih izkušenj pri vzpostavitvi 

sistemov. Študijo je v sodelovanju z dr. Karolom Olejniczakom izvedlo Raziskovalno 

središče evropskih politik na Univerzi Strathclyde v Glasgowu, Velika Britanija. Študija je 

bila izvedena po naročilu DG Regio in je bila ena od končnih rezultatov ex post evalvacije 

Organizacijske Poslovni procesi

strukture

Notranje organizacijske 

strukture

Sistemi za 

pridobivanje evropskih

sredstev in

izvajanje evropskih 

projektov

Notranje

organizacijske

strukture

Vsi

poslovni 

procesi

Vodstva občinskih 

uprav

Projektne 

skupine

Občinske 

uprave

Procesi 

upravljanja in 

strateškega 

managementa

Operativni 

procesi za 

pridobivanje 

sredstev in 

izvajanje 

projektov

Podporni 

procesi pri 

izvajanju 

projektov 

Zunanje 

organizacijske 

strukture

ObčineZunanje institucije



 12 

managementa in implementacije sistemov za kohezijsko politiko 2000-06 (University of 

Strathclyde 2009).  

Namen evalvacijskega sistema je zbiranje dejstev za pripravo politik z nudenjem operativnega 

in strateškega znanja zainteresiranim strankam in institucijam ter krepitev družbene 

odgovornosti (Henry 2001; Mark, Henry in Julnes 2000). Uporabniki evalvacijskega sistema 

so tisti, ki uporabljajo ugotovitve študij, kot so managerji programov, izvajalci programov, 

organi, ki izvajajo projekte, različne interesne skupine in širša javnost (državljani, politiki in 

novinarji) (Weiss 1988). V primeru programov in politik Evropske unije je potrebno dodati še 

mednarodne akterje, kot so omrežja, upravljavci podobnih programov v tujini, Evropska 

komisija itd. (University of Strathclyde 2009). 

V poljskem primeru se je evalvacijski sistem razvil iz preprostega instrumenta nadzora preko 

zakonodajne obveznosti v orodje za management in spremljanje odgovornosti. Študija opisuje 

primer sistemskega razvoja, ki presega eno programsko obdobje ter prikazuje pomen 

kumulativnih in inkrementalnih sprememb ter učenja z delom (University of Strathclyde 

2009). 

V analizi so bile opredeljene štiri faze razvoja evalvacijskega sistema: 

1. predpristopna faza: 1999- 2003, 

2. začetna faza: 2004- 2005, 

3. prehodna faza: 2006- 2007, 

4. faza sistemske integracije: 2008 do danes (University of Strathclyde 2009). 

V prvi fazi so bili na voljo omejeni človeški in finančni viri, pripravljenih je bilo le nekaj 

študij. V tretji fazi se je bistveno povečalo število študij, delno zaradi zahteve po ex ante 

analizah, delno pa se je povečala potreba po operativnih študijah. Pravo sistemsko 

razmišljanje z organizacijskimi odgovornostmi, planiranimi procesi in velikim številom študij 

se je pojavilo šele v četrti fazi. Evalvacije so se začele planirati z vidika predvidene uporabe 

tako za operativno kot za strateško funkcijo (University of Strathclyde 2009). 

V prehodu iz predpristopnega obdobja v obdobje 2004-06 praktično ni bilo povezave, jasna 

povezava pa je bila med obdobji 2004-2006 in 2007-2013. Evalvacijski sistem posledično 

združuje izkušnje iz različnih programskih implementacijskih ciklov in se nadaljuje v 

finančno perspektivo 2007-2013. Pomembno je poudariti, da je novi sistem zasnovan 

celostno, saj zajema kohezijsko politiko v celoti. To omogoča izvedbo študij za prenos znanja 

med področji, regijami in programskimi obdobji (University of Strathclyde 2009). 

Evalvacijske zahteve kohezijske politike so služile kot instrument za sistemske spremembe in 

vzbujanje zavesti. Kohezijska politika je dala jasno spodbudo za posodobitev managementa v 

javni upravi v smeri managementa učinkovitosti (University of Strathclyde 2009). 
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Management učinkovitosti ima tri elemente: strateško planiranje s kazalniki uspešnosti, 

pripravljanje proračuna in evalvacijo (Julnes idr. 2007). 

Sistem implementacije strukturnih skladov (z operativnimi programi, večletnimi proračuni, 

nadziranjem in evalvacijo) je jasen primer managementa učinkovitosti (University of 

Strathclyde 2009). 

Uvedba strukturnih skladov z uporabo managementa učinkovitosti v državno okolje znotraj 

kulture administracije s popolnoma nasprotnim, tradicionalnim, birokratskim pristopom, z 

malo strateškega načrtovanja, osredotočenosti na vložke, letnim planiranjem proračuna in 

brez preverjanja učinkovitosti, v kateri so se izvajale nacionalne politike in javne intervencije, 

je bila pravi izziv. V post-socialističnem poljskem sistemu ni bilo niti orodja niti interesa za 

presojo vrednosti in pomena javnih intervencij (Žuber in Bienias 2008, 86). Za nacionalne 

programe ni bilo nobenih evalvacijskih zahtev do leta 2008 (University of Strathclyde 2009). 

Kljub globoki zakoreninjenosti sistemskih rešitev v specifičnem, kompleksnem okolju 

administrativne kulture, daje poljski primer šest bistvenih iztočnic za prenos izkušenj. 

1. Pomembnost stabilnosti struktur in institucij. Obstaja jasna potreba po vodilni instituciji. 

Stabilna, četudi majhna, skupina predanih uslužbencev lahko postne jedro sistema v 

prihodnosti.  

2. Povezanost različnih enot in akterjev, da se ustvari okolje za sodelovanje in izmenjavo 

informacij. 

3. Nujnost vodenja in vizije visokih javnih uslužbencev za vzpostavitev sistema. 

4. Pomembnost kadrov. Ko so vzpostavljene strukture in vodstvo, ko je zajezena fluktuacija 

kadra, se lahko začne strukturirano izobraževanje. Pridobivanje tehničnih evalvacijskih 

znanj je navadno posledica učenja z delom, vendar pa je poglabljanje znanja in širjenje 

perspektive možno le z udeleževanjem konferenc, vključenostjo v podiplomske študije in 

s spremljanjem publikacij. 

5. Kvaliteta je pomembna in kvaliteta ima svojo ceno. Za kvalitetne evalvacijske študije so 

potrebni zadostni finančni viri. 

6. Koristnost evalvacije. Vzpostaviti je potrebno ravnotežje med operativnimi in strateškimi 

vprašanji. Več pozornosti je namenjeno dajanju priporočil po evalvacijah in strateški 

uporabi rezultatov (University of Strathclyde 2009). 

Na podlagi študije Vzpostavitev evalvacijskega sistema na Poljskem so se izkristalizirali štirje 

dejavniki uspeha, ki so ključni pri razvoju evalvacijskega sistema in sicer: kontinuiteta in 

stabilnost zunanjih institucij, sistemsko in strateško razmišljanje, vodenje in vizija visokih 

javnih uslužbencev in potencial znanja (University of Strathclyde 2009). 

1. Kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij. 
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Močna in kontinuirana pozicija inštitucij v povezavi s predanostjo kadrov je rezultirala v 

uspešnem sistemu, ki se nadaljuje v novo programsko obdobje in prehaja v nacionalne 

politike. Diskontinuiteta institucij in kadrov sta bila ključna dejavnika za izgubo znanja in 

izkušenj v predpristopnem obdobju (University of Strathclyde 2009). 

2. Sistemsko in strateško razmišljanje. 

Sistem evalvacij se je začel razvijati, ko so ključni javni uslužbenci razumeli povezavo med 

oblikovanjem strateških načrtov, izvajanjem programov in doseženimi učinki javnih 

intervencij (in začeli pogajanja o novem proračunu Evropske unije). Razumevanje pomena 

evalvacije kot orodja, ki povezuje vizijo razvoja in dejansko doseženih rezultatov, je nujno za 

ugotavljanje, kako doseči pozitivne družbeno-ekonomske spremembe, s čimer so doseženi 

pogoji za dvostopenjsko učenje. Pri okolju za dvostopenjsko učenje je nujen pogled na 

celotno sliko, kar omogoča kritični premislek o strateških vprašanjih, kot so načrtovanje in 

usmeritve politik in programov. Potrebna so vedenja o okviru in omejitvah, v katerih 

programi delujejo (vedeti o), o oprijemljivih učinkih programov (vedeti kaj) in o razlogih za 

uspeh ali neuspeh (vedeti zakaj). 

Brez razumevanja povezave med vizijo razvoja in dejansko doseženimi rezultati se evalvacija 

osredotoča na operativna vprašanja, kot je poraba denarja v rokih in v skladu z zadanimi cilji, 

kar omogoča le enostopenjsko učenje. V poljskem primeru je bila večina evalvacij do sedaj 

usmerjena v procesna vprašanja, kot so izboljšanje postopkov in procesov ter usmeritve 

intervencij (Olejniczak 2009). Posledično je bila skupina zainteresiranih uporabnikov 

omejena na izvajalce programov. Pri okolju za enostopenjsko učenje gre za vprašanje, kako 

operativno reševati probleme, kar zadošča pogojem za enostavne korekcije ukrepov in 

vedenja. Potrebna so vedenja, kako ravnati v primeru problemov (vedeti kako), katera 

institucija naj ukrepa (vedeti kdo) in pod kakšnimi pogoji (vedeti kdaj) (University of 

Strathclyde 2009). 

3. Vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter predanost delu.  

Ta vizija vključuje razumevanje, da evalvacija nudi dragocene povratne informacije tako za 

operativno kot za strateško načrtovanje (University of Strathclyde 2009). 

4. Potencial znanja. 

Pridobitev poglobljenega znanja o evalvaciji pri javnih uslužbencih zahteva razvijanje 

potenciala in povezovanje. Za razvijanje potenciala so potrebne redne strukturirane 

dejavnosti, kot so konference, publikacije in podiplomski študiji. Ad hoc izobraževanje ne 

zadošča. Povezovanje evalvacijskih enot, javnih uslužbencev in širše znanstvene skupnosti, 

vključno z mednarodnimi organizacijami in strokovnjaki, pa je nujno za izmenjavo 
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operativnega znanja, izmenjave znanj med kolegi, zviševanja standarda in ustvarjanja okolja 

za inovacije (University of Strathclyde 2009). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Raziskovalna metoda in metoda zbiranja podatkov 

Izvedeli smo akcijsko raziskavo, pri kateri vidijo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 64) 

raziskavo in raziskovalca kot del samega procesa spreminjanja, pri čemer so prepričanja, da je 

najboljši način učenja o organizaciji prizadevanje, da bi jo spremenili in da bi morali biti 

ljudje, na katere bodo te spremembe vplivale, vključeni v raziskovalni proces. Pomembno je 

vzpostavljanje sodelovanja med raziskovalcem in raziskovanim, kar je najlaže doseči pri delu 

s posamezniki ali majhnimi skupinami. 

Raziskovalna metoda so bili strukturirani intervjuji, ki jih je izvedla raziskovalka. 

Za izvajanje strukturiranih intervjujev smo uporabili predhodno določen standardiziran 

vprašalnik. Vsi udeleženci so odgovarjali na enaka vprašanja, v enakem vrstnem redu, z 

omejenim številom možnih odgovorov, zapisi so se vnašali v predpripravljeno kodirno 

shemo. Fleksibilnost bi omogočala le odprta vprašanja, ki pa se redko uporabljajo (Fontana in 

Frey 2005, 701-703). Vprašanja so bila kratka in preprosta (Kvale 2007, 60). 

Vpliv izvajalca intervjuja na kvaliteto odgovorov je bil majhen, saj je bilo pri postavljanju 

vprašanj in dajanju odgovorov malo fleksibilnosti. Ob pogoju, da so bila vprašanja dobro 

formulirana in ob predpostavki, da so udeleženci intervjuja odgovarjali iskreno, pričakujemo, 

da odgovori odražajo dejansko stanje. Ta metoda daje racionalne odgovore, ne zajame pa 

čustvene dimenzije (Fontana in Frey 2005, 701-703). 

Vprašalnik strukturiranega intervjuja smo pripravili na podlagi izkustev in zbiranja podatkov 

o vprašanjih na raziskovano temo od začetka finančne perspektive 2007-2013. Razlog za 

uporabo strukturiranega vprašalnika je, da smo želeli pridobiti podatke o tem, katere od 

znanih pristopov in rešitev uporabljajo posamezne evropske občine. 

Vprašalnik (Priloga 5) je bil razdeljen na pet sklopov. V uvodnem sklopu so udeleženci podali 

splošne informacije o občini, nadaljnji štirje sklopi pa so zajemali vprašanja v okviru 

dejavnikov uspeha. 

V strukturiranem vprašalniku smo uporabili pretežno vprašanja zaprtega tipa. V primerih, ko 

smo želeli ugotoviti, ali občine uporabljajo tudi pristope in rešitve, ki niso navedeni kot možni 

odgovori, pa smo dopustili možnost za navedbo te informacije. Uporabili smo vprašanja 

polodprtega tipa. Dodatno smo zabeležili tudi mnenja in predloge, ki so jih udeleženci lahko 

navedli za posamezni sklop strukturiranega vprašalnika in smo jih zbrali v podpoglavjih 

Splošni komentarji udeležencev. 

Pri uporabi standardiziranega vprašalnika z omejenim številom možnih odgovorov in majhno 

fleksibilnostjo za raziskavo ni toliko pomemben razgovor med raziskovalcem in udeležencem 
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strukturiranega intervjuja, kot je pomembna pripravljenost udeležencev za sodelovanje v 

raziskavi, podajanje odgovorov udeleženca raziskave, ki odražajo dejansko stanje, in 

raziskovalčevo verodostojno beleženje odgovorov v vprašalniku. 

Za zagotovitev pogoja, da bi udeleženci raziskave odgovarjali iskreno, smo zagotovili 

anonimnost udeležencev in občin, ki jih zastopajo. Iz navedenih razlogov strukturiranih 

intervjujev nismo snemali za pripravo transkripcij in v raziskavi ne navajamo udeleženih 

občin. Gibbs (2008, 11) navaja, da za analiziranje zbranih informacij ni vedno potrebna 

transkripcija celote ali dela informacij, kot je to primer pri diskurzivni in konverzacijski 

analizi. Kvale (1988, 97) opozarja na pasti pri pripravljanju transkripcij, kot je nenatančno 

kodiranje, odmik od osnovnega koncepta in spregledanje globalnega pomena razgovora.  

Za veljavnost raziskave je ne glede na izbrane metode pomembno, da raziskovalec natančno 

dokumentira in razloži postopke, uporabljene v raziskavi, kot na primer dostop do 

organizacije in informantov, način beleženja podatkov, postopke za pregled podatkov, kar 

omogoča bralcem, da si ustvarijo mnenje o veljavnosti raziskave (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2005, 76; Boeije 2010, 173). 

Odgovore na posamezno vprašanje iz vprašalnika strukturiranega intervjuja smo razvrstili v 

kvalitativne tabele. Gibbs (2008, 78) navaja praktičnost uporabe kvalitativnih tabel po vzoru 

tabel za kvantitativne analize, pri čemer so v primeru kvalitativnih tabel uporabljeni tekstovni 

podatki za razliko od številskih podatkov pri kvantitativni analizi. Kvalitativne tabele 

omogočajo prikaz celotnega nabora zbranih podatkov za lažjo sistematično primerjavo 

podatkov. 

V kvalitativnih tabelah smo pregledno navedli odgovore na posamezno vprašanje znotraj 

dejavnika uspeha za vse občine v raziskavi, pri čemer smo razvrstili občine glede na leto 

vstopa v Evropsko unijo, znotraj tega pa po velikosti. 

Za analizo kvalitativnih tabel smo uporabili metodo analize in sinteze. 

Analiziranje je postopek raziskovanja z razčlenjevanjem sestavljenih miselnih stvaritev na 

njihove enostavnejše dele ter proučevanje vsakega dela ločeno in v odnosu na druge dele oz. 

celoto (Ivanko 2007, 10). 

Sinteza je postopek raziskovanja z združevanjem enostavnih miselnih stvaritev v sestavljene, 

povezovanje že proučenih pojavov in procesov v celoto, v kateri so njeni deli vzajemno 

povezani (Žuvela 1978, 46). 

Analizo rezultatov strukturiranih intervjujev smo opravili po posameznih vprašanjih oz. 

skupinah vprašanj znotraj dejavnikov uspeha. Analizo smo izvedli z vidika uporabljenih 

rešitev (podobnosti/razlike) in dolžine članstva v Evropski uniji (nove/stare članice). 
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Rezultate analize dejavnikov uspeha smo primerjali z dognanji v teoriji. 

Z metodo sinteze smo podali ugotovitve o organizacijskih strukturah za podporo evropskih 

projektov v evropskih občinah znotraj dejavnikov uspeha ter podali predloge za prilagoditve 

sistemov in organizacijskih struktur. 

3.2 Opis vzorca 

Vzorec za raziskavo je bil namenski, in sicer so v raziskavi sodelovali predstavniki 

posameznih evropskih občin držav Evropske unije, ki sodelujejo na mednarodnih projektih in 

so na različnih ravneh udeleženi pri izvajanju evropskih projektov. Podali so pregled stanja za 

vse tipe evropskih projektov. 

Raziskava je bila izvedena v letu 2011. 

Pri delu na evropskih projektih je uradni jezik angleščina, zato so bili strukturirani vprašalniki 

pripravljeni v angleščini, uporabili pa smo udeležencem znano terminologijo. 

V vzorcu je bilo zajetih 10 občin iz 9 držav Evropske unije: Nemčije, Nizozemske, Španije 

(dve občini), Švedske, Poljske, Madžarske, Češke, Latvije in Bolgarije. 

Občine se glede na državo razlikujejo po cilju kohezijske politike, kateremu pripada država in 

imajo različne predispozicije pri kandidiranju za evropska sredstva glede na finančne 

instrumente (Preglednica 1). 

Preglednica 1: Države članice v raziskavi po ciljih kohezijske politike 

 

Vir: Povzeto po podatkih Urada za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 25. 
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Bolgarija X X X

Češka X X X X

Nemčija X X X X

Španija X X X X X X

Latvija X X X

Madžarska X X X X

Nizozemska X X

Poljska X X X

Švedska X X

Konvergenca
Regionalna konkurenčnost in 

zaposlovanje
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Glede na trajanje članstva sta bili dve občini iz držav ustanoviteljic Evropske unije, skupaj pa 

je bilo pet občin iz držav tako imenovanih starih držav članic. Štiri občine so bile iz držav 

pridruženih leta 2004 in ena iz države, pridružene leta 2007, torej pet občin iz držav tako 

imenovanih novih držav članic. 

Po podatkih iz uvodnega sklopa vprašalnika so se potrdile tudi vse ostale predvidene razlike. 

Občine so se razlikovale v velikosti. V velikostnem razredu do 50.000 prebivalcev sta bili dve 

občini, med 50.000 in 100.000 tri, med 100.000 in 500.000 štiri, med 500.000 in 1.000.000 

ena in nad 1.000.000 ena. 

Občine se glede na velikost in organiziranost razlikujejo v letnem proračunu, saj nekateri 

proračuni zajemajo le stroške mestne administracije, medtem ko drugi zajemajo stroške vseh 

javnih institucij. 

Občine se razlikujejo glede na število članov projektnih skupin, projektov in pridobljenih 

sredstev (kjer je bilo podatke možno pridobiti), kar ne odraža samo aktivnosti občin, marveč 

izhaja tudi iz uvrščenosti države v cilj kohezijske politike in posledično različnih pogojev za 

kandidiranje za sofinanciranje različnih tipov projektov. Investicijski projekti imajo v 

primerjavi z neinvesticijskimi projekti proračune v bistveno višjem velikostnem razredu, 

tipično trajajo dlje in tipično potrebujejo večje projektne skupine. 

3.3 Omejitve in predpostavke 

Organizacijske strukture smo proučevali in analizirali skozi sisteme za pridobivanje evropskih 

sredstev in izvajanje evropskih projektov. V raziskavi smo uporabili dejavnike uspeha, 

dognane v študiji Vzpostavitev evalvacijskega sistema na Poljskem (University of Strathclyde 

2009) ob predpostavki, da so mehanizmi pri vzpostavljanju in delovanju sistemov primerljivi, 

ne glede na vsebino, ki jo sistem podpira. 

V raziskavi smo se osredotočili na organizacijske strukture in splošno doseganje dejavnikov 

uspeha, ne glede na cilj kohezijske politike ali uporabljeni finančni instrument. To nam je 

omogočilo raziskavo na vzorcu občin iz različnih držav članic Evropske unije, ne glede na 

njihovo upravičenosti do finančnih sredstev po cilju in viru evropskih sredstev. 

V raziskavi smo na podlagi dognanj o vzorcu sklepali na populacijo s predpostavkama. 

1. Za vsako evropsko občino, prejemnico sredstev iz evropskih skladov, predpostavimo, da 

je reprezentativna za okolje na tem področju v svoji državi z vidika enotne zakonodaje, 

možnosti in pravil črpanja evropskih sredstev, ponujenem izobraževanju na tem področju, 

načinu komuniciranja z zunanjimi institucijami in podobno. Ta predpostavka velja za 

odgovore znotraj prvega dejavnika uspeha kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij za 

podporo evropskih projektov. 
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2. Za vsako evropsko občino, prejemnico sredstev iz evropskih skladov, ne moremo 

predpostaviti, da je reprezentativna za okolje na tem področju v svoji državi zaradi 

morebitnih lastnih organizacijskih posebnosti v načinu upravljanja in organizacijskih 

struktur v zvezi z evropskimi projekti. Ta predpostavka velja za odgovore znotraj ostalih 

dejavnikov uspeha: sistemsko in strateško razmišljanje, vodenje in vizija visokih javnih 

uslužbencev ter predanost delu in potencial znanja. 

Te predpostavke smo upoštevali pri analizi in interpretaciji rezultatov. 

Omejitve, ki bi jih lahko pričakovali v raziskavi, so neprijavljenost predstavnikov evropskih 

občin za sodelovanje v raziskavi in podajanje odgovorov, ki ne odražajo dejanskega stanja. 

Predstavniki občin so bili zelo pripravljeni sodelovati v raziskavi in so osvetlili način dela na 

področju evropskih sredstev v svojih občinah. Z zagotovitvijo anonimnost udeležencev in 

občin sklepamo, da so bili podani odgovori, ki odražajo dejansko stanje. 

3.4 Vprašalnik za kvalitativno raziskavo 

Vprašalnik (Priloga 5) je bil razdeljen na pet sklopov. Vprašanja so bila zastavljena 

posamično, ali pa so bila organizirana v podvprašanja za podporo krovnemu vprašanju. 

Uvodni sklop vprašalnika je zajemal splošna vprašanja o občini, ki smo jih uporabili za 

razumevanje in opis vzorca. Sklopi od ena do štiri pa so zajemali vprašanja na temo 

posameznega dejavnika uspeha: 

1. kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij: kako stabilno je okolje zunanjih institucij in 

kako dobro podporo nudijo občinam, 

2. sistemsko in strateško razmišljanje: kakšen je strateški nivo delovanja občin in kakšna je 

umeščenost evropskih projektov v strateški okvir občine, evalvacija izvajanja projektov 

in izvajanje korektivnih ukrepov, 

3. vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter predanost delu: kakšna je podpora 

organizacijskih struktur projektnemu delu, kakšni so pogoji dela za projektne skupine in 

motiviranje, razumevanje posebnih pogojev projektnega dela s strani vodstva, 

4. potencial znanja: kakšen je način pridobivanja in ohranjanja znanja na področju 

evropskih projektov, kako poteka zagotovitev primernih kadrov za projekte, pridobivanje 

in ohranjanje novih znanj, kakšna je organiziranost za optimalno uporabo znanj. 

3.5 Etična vprašanja: anonimnost in povratna informacija o rezultatih raziskave 

Za zagotovitev pogoja, da so udeleženci raziskave odgovarjali iskreno, smo zagotovili 

anonimnost udeležencev in občin, ki jih zastopajo. 

Udeležencem raziskave bodo ob zaključku raziskave predstavljeni rezultati, iz katerih bo 

razvidno, da je bila ohranjena dogovorjena zaupnost in zasebnost ter da je pripravljenost 
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udeležencev za sodelovanje v raziskavi doprinesla k dognanjem, ki so lahko koristna direktno 

tudi za same udeležence raziskave (Gibbs 2008, 103). 
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4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Občine so v kvalitativnih tabelah navedene glede na trajanje članstva. Prvih pet občin je iz 

starih držav članic, drugih pet občin pa iz novih držav članic. Znotraj skupin so občine 

razvrščene po velikosti. 

Odgovore občin smo razvrstili v kvalitativne tabele. Vrstni red odgovorov v vprašalniku in 

analizi se lahko pri posameznih vprašanjih razlikujeta, kot razlagamo v nadaljevanju za 

posamezne dejavnike uspeha. Glede na odgovore udeležencev raziskave smo v analizi v nekaj 

primerih dodali nov odgovor, če je to bolje odrazilo stanje. 

Logiko analize in interpretacije povzemamo v preglednici (Preglednica 2). 

Pri prvih treh dejavnikih uspeha smo odgovore na posamezno vprašanje razvrstili po 

ugodnosti vsebine. Odgovore smo prešteli in izračunali njihov delež na dveh nivojih in jih 

komentirali, kot sledi: 

1. za celoten vzorec: komentiranje odgovorov po vrstnem redu glede na ugodnost vsebine, 

2. po občinah starih in novih držav članic: komentiranje odgovorov po vrstnem redu glede 

na pogostost odgovora. 

V preglednicah Primerjava starih in novih držav članic oz. njihovih občin po dejavnikih 

uspeha za prve tri dejavnike uspeha navajamo deleže za najugodnejši odgovor (Priloga 6, 

Priloga 7, Priloga 8). 

Pri četrtem dejavniku uspeha potencial znanja, kjer ni preferenc odgovorov po ugodnosti 

vsebine kot pri prvih treh dejavnikih uspeha, smo odgovore na posamezno vprašanje razvrstili 

po deležu odgovorov. Podati je bilo možno več odgovorov glede na različne pristope, ki jih 

občine uporabljajo. Odgovore smo prešteli in izračunali njihov delež na dveh nivojih in jih 

komentirali, kot sledi: 

1. za celoten vzorec: komentiranje odgovorov znotraj vprašanja po vrstnem redu glede na 

delež zastopanosti odgovora, 

2. po občinah starih in novih držav članic: komentiranje odgovorov znotraj vprašanja po 

vrstnem redu glede na delež zastopanosti odgovora. 

V preglednici Primerjava starih in novih držav članic po dejavnikih uspeha za četrti dejavnik 

uspeha navajamo delež zastopanosti posameznega odgovora znotraj vprašanja (Priloga 9). 

Odgovore ocenjujemo po treh stopnjah. Pri prvih treh dejavnikih uspeha ocenjujemo 

odgovore glede ugodnosti, pri četrtem dejavniku uspeha pa glede pogostosti, kot sledi: 

1. primerljivo: če je število zastopanosti odgovorov enako, 

2. marginalno boljše/ pogosteje: če se število zastopanosti odgovorov razlikuje za enega, 
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3. boljše/ mnogo pogosteje: če se število zastopanosti odgovorov razlikuje za dva ali več. 

Za prve tri dejavnike uspeha smo po kritičnosti uvedbe sprememb vprašanja razdelili na tri 

stopnje glede na delež za najugodnejši odgovor: 

1. stanje je pereče in zahteva takojšnje ukrepanje (1 %-33 %), 

2. stanje je potrebno izboljšati (34 %-66 %), 

3. stanje je zadovoljivo oziroma zahteva manjše izboljšave (67 %-100 %). 

Rezultati Kritičnosti uvedbe sprememb po posameznih področjih so zbrani v preglednicah v 

prilogah (Priloga 10, Priloga 11, Priloga 12). 

Ta del analize ni smiseln za tip podatkov v četrtem dejavniku uspeha, kjer ni preferenc 

odgovorov po ugodnosti vsebine kot pri prvih treh dejavnikih uspeha. 
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Preglednica 2: Logika analize in interpretacije rezultatov 

 

 

 

Dejavnik uspeha Reprezentativnost 

občine za okolje v 

svoji državi 

Predpostavljamo 

veljavnost za

Komentiranje odgovorov Ocenjevanje 

odgovorov glede na 

število odgovorov

Kritičnosti uvedbe 

sprememb glede na 

pogostost odgovorov

1. Kontinuiteta in stabilnost 

zunanjih institucij 

Da Stare države članice

Nove države članice

1. Za vzorec po ugodnosti vsebine

2. Za stare in nove države članice 

    po pogostosti odgovorov

1. Primerljivo: 

   enako št. odgovorov

2. Marginalno boljše:

1. Pereče stanje:

    takojšnje ukrepanje 

    (1%-33%)

2. Sistemsko in strateško 

razmišljanje

Ne

(lastna organizacija)

Občine novih držav članic

Občine starih držav članic

1. Za vzorec po ugodnosti vsebine

2. Za občine starih in novih držav članic 

    po pogostosti odgovorov

    razlika 1 odgovor

3. Boljše: 

    razlika 2

    ali več odgovorov

2. Zadovoljivo stanje: 

     potrebne izboljšave 

    (34%-66%)

3. Dobro stanje:

3. Vodenje in vizija visokih javnih 

uslužbencev ter predanost delu

     manjše izboljšave 

     (67-100%)

4. Potencial znanja 1. Za vzorec po deležu odgovorov, ker ni 

    preferenc odgovorov po ugodnosti

    vsebine

2. Za občine starih in novih držav članic 

    po deležu odgovorov, ker ni preferenc 

    odgovorov po ugodnosti vsebine

1. Primerljivo: 

    enako št. odgovorov

2. Pogosteje:

    razlika 1 odgovor

3. Mnogo pogosteje: 

    razlika 2

    ali več odgovorov

Ni smiselno glede na tip 

podatkov
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4.1 Kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij za podporo evropskih projektov  

Močna in kontinuirana pozicija inštitucij v povezavi s predanostjo kadrov rezultira v 

uspešnem sistemu, ki se nadaljuje med programskimi obdobji in prehaja v nacionalne politike. 

Diskontinuiteta institucij in kadrov sta ključna dejavnika za izgubo znanja in izkušenj 

(University of Strathclyde 2009). 

Za ta dejavnik uspeha velja predpostavka, da je vsaka evropska občina, prejemnica sredstev iz 

evropskih skladov, reprezentativna za okolje na tem področju v svoji državi z vidika enotne 

zakonodaje, možnosti in pravil črpanja evropskih sredstev, ponujenega izobraževanja na tem 

področju, načina komuniciranja z zunanjimi institucijami in podobno. 

4.1.1 Analiza podatkov 

V sklopu vprašanj 1.1 dejavnika uspeha kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij smo 

želeli ugotoviti, če zunanje institucije zagotavljajo stabilno okolje za delo projektnih skupin. 

Vprašanje 1.1.1: Ali ostaja ista institucija imenovana za funkcijo posamezne zunanje 

institucije za podporo evropskih projektov? 

Preglednica 3: Odgovori na vprašanje 1.1.1 

 

Na nivoju celotnega vzorca je bila v šestih primerih izražena kontinuiteta pri opravljanju 

funkcije posamezne zunanje institucije za podporo evropskih projektov (60 %), medtem ko se 

je v štirih primerih (40 %) imenovanje spremenilo. 

Vzorec izkazuje večjo kontinuiteto pri izvajanju vloge zunanje institucije za podporo 

evropskih projektov v občinah starih držav članic, in sicer v štirih primerih (80 %), medtem 

ko je pri občinah novih držav članic pogostejši odgovor o menjavi imenovanja zunanjih 

institucij (3; 60 %). 

Ena od občin novih držav članic navaja, da je prišlo do spremembe imenovanja za funkcijo 

zunanje institucije kot posledica reform v državni administraciji. 

Vzorec izkazuje večjo kontinuiteto pri izvajanju vloge zunanjih institucij v starih državah 

članicah v 80 %. Iz odgovorov zaključujemo, da je v starih državah članicah okolje za delo 

projektnih skupin na področju kontinuitete imenovanja posamezne zunanje institucije za 

podporo evropskih projektov stabilnejše kot v novih državah članicah.  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X 6 4 2 60% 80% 40%

Ne X X X X 4 1 3 40% 20% 60%

10 5 5 100% 100% 100%
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Primeri menjav imenovanja institucij bi morali nastopiti le v izjemnih primerih, medtem ko 

odgovori kažejo, da je 40 % občin že imelo izkušnjo z menjavo imenovanja institucije. 

Diskontinuiteta institucij je eden od ključnih dejavnikov za izgubo znanja in izkušenj 

(University of Strathclyde 2009). Te situacije pomenijo postavljanje novih organizacijskih 

struktur, procesov dela, kontaktnih oseb, izgubo znanja in novo vzpostavljanje odnosov v 

sodelovanju z občinami. Proces vzpostavitve normalnega delovnega okolja lahko traja več 

mesecev, v katerih postopki v zvezi s pridobivanjem in koriščenjem evropskih sredstev ne 

tečejo utečeno. 

Vprašanje 1.1.2: Ali zunanje institucije zagotavljajo pravočasna in jasna navodila, 

informacije ter podporo v procesu prijave projekta za financiranje? 

Preglednica 4: Odgovori na vprašanje 1.1.2 

 

Štiri občine (40 %) prejmejo pravočasna in jasna navodila v procesu prijave projekta za 

financiranje, enako število jih prejme včasih (40 %), dve občini (20 %) pa jih ne prejmeta. 

Pri občinah starih držav članic je v odgovorih diametralno nasprotje, saj sta po dve občini 

odgovorili pozitivno (40 %) in dve negativno (40 %). Pri občinah novih držav članic je večina 

občin (3; 60 %) odgovorila včasih, dve (40 %) pa pozitivno. 

Vzorec izkazuje boljše stanje na nivoju tega vprašanja v severnih starih državah članicah in 

slabše stanje v južnih starih državah članicah. V novih državah članicah so informacije 

zagotovljene ali so zagotovljene včasih. V skupnem zaključujemo, da je stanje marginalno 

boljše v novih državah članicah. 

Odgovori kažejo, da zunanje institucije zagotavljajo pravočasna in jasna navodila v procesu 

prijave projekta za financiranje le v 40 %. V postopku priprave vloge je dostikrat potrebno 

dobiti dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji in obrazcih ter odgovore na specifična 

vprašanja, ki jih ni možno ugotoviti iz razpisne dokumentacije. Ti odgovori so ključni pri 

pripravljanju dokumentacije za prijavo, za katero so roki praviloma kratki glede na vse 

potrebne postopke in dokumentacijo, ki jo je potrebno pripraviti. Rezultat nezagotavljanja 

pravočasnih in jasnih navodil v procesu prijave projekta za financiranje rezultira v večkratnih 

popravkih dokumentacije, kot je opisala izkušnjo ena od občin starih držav članic. Tak pristop 

povzroča neučinkovitost pri delu tako na strani zunanje institucije kot občine zaradi 

večkratnega opravljanja istega dela kot rezultat zahtevanih popravkov, čemur bi se bilo 

možno izogniti, če bi bila informacija pravilna na začetku. Tu gre za izgubo finančnih 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X 4 2 2 40% 40% 40%

Včasih X X X X 4 1 3 40% 20% 60%

Ne X X 2 2 0 20% 40% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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sredstev zaradi ponovnega dela, kot robni rezultat pa se lahko zgodi, da občina ne uspe 

pridobiti sofinanciranja projekta. 

Vprašanje 1.1.3: Ali zunanje institucije zagotavljajo pravočasna in jasna navodila, 

informacije ter podporo v procesu izvajanja projekta?  

Preglednica 5: Odgovori na vprašanje 1.1.3 

 

Tri občine (30 %) so imele zagotovljena pravočasna in jasna navodila v procesu izvajanja 

projekta, pet občin (50 %) jih je imelo včasih, dve občini (20 %) pa jih nista imeli. 

Pri občinah starih držav članic so odgovori identični kot pri vprašanju 1.1.2 z diametralnim 

nasprotjem, saj sta po dve občini starih držav članic odgovorili pozitivno (40 %) in dve 

negativno (40 %). Pri občinah novih držav članic pa je večina občin (4, 80 %) odgovorila 

včasih, ena (20 %) pa pozitivno. 

Pri tem odgovoru se izkazuje marginalno boljše stanje v starih državah članicah. 

Odgovori kažejo, da zunanje institucije zagotavljajo pravočasna in jasna navodila v procesu 

izvajanja projekta le v 30 %. Če zunanja institucija v procesu izvajanja projekta ne zagotavlja 

pravočasnih in jasnih navodil, pomeni, da občine večkrat popravljajo dokumentacijo, v 

potrebi po informacijah komunicirajo z različnimi osebami, ki dajejo nasprotujoča si navodila, 

kot navaja svojo izkušnjo ena od občin starih držav članic. 

Enako, kot je bilo opisano pri odgovoru 1.1.2, povzroča tak pristop neučinkovitost pri delu 

tako na strani zunanje institucije kot občine. V procesu izvajanja projekta večkrat nastopijo 

nepredvidljive situacije, o katerih mora biti kontaktna oseba zunanje institucije obveščena in s 

katero je potrebno dogovoriti ravnanje v nastali situaciji. V tem primeru je bistvena odzivnost 

kontaktne osebe, saj izvajanja projekta ni mogoče ustavljati zaradi čakanja na informacije. Če 

zunanja institucija ne zagotavlja pravočasnih in jasnih navodil v procesu izvajanja projekta, se 

lahko zgodi, da občina zaradi neinformiranih odločitev ne uspe uspešno počrpati odobrenih 

sredstev sofinanciranja. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X 3 2 1 30% 40% 20%

Včasih X X X X X 5 1 4 50% 20% 80%

Ne X X 2 2 0 20% 40% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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Vprašanje 1.1.4: Kakšna je pogostost sprememb navodil ali obrazcev v trajanju projekta? 

Preglednica 6: Odgovori na vprašanje 1.1.4 

 

Dve občini (20 %) nista imeli sprememb navodil ali obrazcev, tri občine (30 %) so imele 

spremembo enkrat, pet občin (50 %) pa več kot enkrat.  

V občinah starih držav članic sta izenačena odgovora za spremembo navodil ali obrazcev 

enkrat v trajanju projekta (2; 40 %) in več kot enkrat (2; 40 %), ena občina (10 %) pa ni imela 

sprememb navodil ali obrazcev. 

V občinah novih držav članic je prevladujoč odgovor več kot enkrat (3; 60 %), izenačena pa 

sta odgovora brez sprememb (1; 20 %) in za spremembo enkrat v trajanju projekta (1; 20 %). 

Pogostost sprememb je marginalno manjša v starih državah članicah. 

Iz odgovorov opažamo, da je spreminjanje navodil ali obrazcev v trajanju projekta reden 

pojav tako v starih kot novih starih državah članicah, saj se v 80 % primerov spremenijo 

enkrat ali večkrat v trajanju projekta. Spremembe navodil in obrazcev zahtevajo dodatno 

vloženo delo v seznanjanje z novostmi, prilagajanje dela in veliko verjetnost napak tako na 

strani zunanjih institucij kot občin. 

Vprašanje 1.1.5: Kakšna je frekvenca menjavanja kadrov v zunanjih institucijah? 

Preglednica 7: Odgovori na vprašanje 1.1.5 

 

Pet občin (50 %) opaža nizko frekvenco menjavanja kadra v zunanjih institucijah, tri občine 

(30 %) srednjo frekvenco, dve občini (20 %) pa visoko frekvenco menjavanja kadra.  

Med občinami starih držav članic je prevladujoč odgovor nizka frekvenca menjavanja kadrov 

(4; 80 %), občine novih držav članic pa imajo izenačena odgovora za srednjo (2; 40 %) in 

visoko frekvenco (2; 40 %) menjavanja kadra. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Nikoli X X 2 1 1 20% 20% 20%

Enkrat X X X 3 2 1 30% 40% 20%

Več kot enkrat X X X X X 5 2 3 50% 40% 60%

10 5 5 100% 100% 100%

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Nizka X X X X X 5 4 1 50% 80% 20%

Srednja X X X 3 1 2 30% 20% 40%

Visoka X X 2 0 2 20% 0% 40%

10 5 5 100% 100% 100%
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Pri vprašanju frekvence menjavanja kadrov je situacija v starih državah članicah bistveno 

boljša. Frekvenca menjavanja kadra je nizka v 80 % in s tem je zagotovljena boljša 

kontinuiteta dela. 

V celotnem vzorcu pa je še vedno 50 % primerov srednje do visoke frekvence menjavanja 

kadra. Diskontinuiteta kadrov je eden od ključnih dejavnikov za izgubo znanja in izkušenj. 

Dokler ni zajezena fluktuacija kadra, se ne more pričeti strukturirano izobraževanje 

(University of Strathclyde 2009). 

Vprašanje 1.1.6: Ali so kontaktne osebe zunanjih institucij jasno določene? 

Preglednica 8: Odgovori na vprašanje 1.1.6 

 

Osem občin (80 %) je odgovorilo, da so vse kontaktne osebe jasno določene, dve občini 

(20 %) pa sta odgovorili, da so jasno določne nekatere kontaktne osebe. V nobeni občini se ni 

zgodilo, da kontaktnih oseb sploh ne bi imeli določenih. 

Stanje v starih in novih državah članicah je identično. 

Odgovori kažejo, da so kontaktne osebe zunanjih institucij določene v večini primerov 

(80 %). Za vsako splošno vsebinsko področje (npr. informiranje) mora biti zadolžena 

kontaktna oseba. Pri izvedbi projekta pa je bistvena kontakta oseba skrbnik pogodbe o 

sofinanciranju, ki je seznanjena s posebnostmi na projektu, s katero se dogovarjajo specifična 

navodila in ravnanje v posebnih primerih ipd. To je izvedljivo in smiselno le, če je kontaktna 

oseba stalna in lahko zagotavlja kontinuiteto za projekt. 

Vprašanje 1.1.7: Ali so kontaktne osebe zunanjih institucij dobro informirane in dobro 

odzivne? 

Preglednica 9: Odgovori na vprašanje 1.1.7 

 

Glede informiranosti in odzivnosti kontaktnih oseb so štiri občine (40 %) odgovorile 

pozitivno, pet (50 %) jih je odgovorilo včasih in ena (10 %) negativno. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Vse X X X X X X X X 8 4 4 80% 80% 80%

Nekatere X X 2 1 1 20% 20% 20%

Nobena 0 0 0 0% 0% 0%

10 5 5 100% 100% 100%

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X 4 3 1 40% 60% 20%

Včasih X X X X X 5 1 4 50% 20% 80%

Ne X 1 1 0 10% 20% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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Pri občinah starih držav članic je prevladujoč odgovor, da so kontaktne osebe dobro 

informirane in dobro odzivne (3; 60 %), pri občinah novih držav članic pa je prevladujoč 

odgovor včasih (4; 80 %). 

Informiranost in odzivnost kontaktnih oseb zunanjih institucij je boljša v starih državah 

članicah (60 %). 

V 40 % ugotavljamo, da so kontaktne osebe dobro informirane in dobro odzivne. Gre za 

dajanje splošnih informacij kot so pričakovani roki razpisov, potrditve sprememb, izdaje 

aneksov in ostala splošna vprašanja, kar povzroča negotovost pri izvajanju procesov v 

občinah. 

Vprašanje 1.1.8: Ali v primeru pomanjkanja informacij ali težav pri sodelovanju s kontaktno 

osebo obstaja jasna eskalacijska pot z imenovanimi kontaktnimi osebami? 

Preglednica 10: Odgovori na vprašanje 1.1.8 

 

Dve občini (20 %) sta odgovorili, da ne zaznavata nobenih težav in eskalacijske poti ne 

potrebujeta, dve občini (20 %) sta pozitivno odgovorili glede imenovanja kontaktnih oseb za 

potrebo eskalacije, pri šestih občinah (60 %) pa so kontaktne osebe imenovane včasih. V 

nobeni občini ni bil zastopan primer, da kontaktne osebe za eskalacijo sploh ne bi bile znane. 

Najpogostejši odgovor pri občinah starih držav članic je bil, da je eskalacijska pot včasih 

znana (3; 60 %), sledi odgovor, da kontaktne osebe za eskalacijo ne potrebujejo (2; 40 %). 

Pri občinah novih držav članic sta bila odgovora, da je eskalacijska pot znana včasih (3; 60 %) 

ali je znana (2; 40 %). 

Pri tem vprašanju zaključujemo, da je stanje glede imenovanja kontaktnih oseb za primer 

eskalacije primerljivo v starih in novih državah članicah, vendar pa odgovori nakazujejo, da je 

okolje za delo z zunanjimi institucijami za občine starih držav članic bolj ugodno, saj se je v 

dveh primerih izkazalo, da nimajo potrebe po eskalaciji. 

Večina odgovorov (60 %) je pokazala, da je jasna eskalacijska pot z imenovanimi 

kontaktnimi osebami določena le včasih. Jasno določena eskalacijska pot je potrebna v 

primeru pomanjkanja informacij ali težav pri sodelovanju s kontaktno osebo, da je s 

prehodom na višjo stopnjo omogočeno nadaljevanje procesov. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ni potrebno X X 2 2 0 20% 40% 0%

Ja X X 2 0 2 20% 0% 40%

Včasih X X X X X X 6 3 3 60% 60% 60%

Ne 0 0 0 0% 0% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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V sklopu vprašanj 1.2 dejavnika uspeha kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij smo 

želeli raziskati, če imajo zunanje institucije za podporo evropskih projektov vzpostavljene 

postopke za izobraževanje občinskih projektnih skupin. 

Vprašanje 1.2.1: Ali imajo zunanje institucije za podporo evropskih projektov vzpostavljene 

postopke za izobraževanje (ne samo informiranje) občinskih projektnih skupin za področje 

prijave evropskih projektov? 

Preglednica 11: Odgovori na vprašanje 1.2.1 

 

Na to vprašanje so štiri občine (40 %) odgovorile pozitivno, šest (60 %) pa negativno. 

Odgovori občin starih in novih držav članic so identični. Prevladujoč je odgovor, da zunanje 

institucije ne nudijo izobraževanja za področje prijave evropskih projektov (60 %), pozitivni 

odgovor pa je bil zastopan v 40 %.  

Ena od občin starih držav članic, ki je odgovorila negativno, je dodatno pojasnila, da prijave 

evropskih projektov izvajajo zunanji izvajalci in je vključenost občine minimalna. 

Stanje v starih in novih državah članicah je identično. Glede na nasprotujoče si odgovore 

zaključujemo, da obstajajo med državami bistvene razlike na tem področju. Odgovora dveh 

občin iz iste države sta bila konsistentna.  

Odgovori kažejo, da večina zunanjih institucij (60 %) ne izvaja izobraževanja občinskih 

projektnih skupin za področje prijave evropskih projektov. Bistveno energijo je potrebno 

vložiti v projekt v pripravljalni fazi z vidika uspešnosti za pridobitev sofinanciranja, kot z 

vidika dobre definicije projekta za doseganje pozitivnih družbeno-ekonomskih sprememb 

(University of Strathclyde 2009) ter zagotovitve, da pomeni prispevek strukturnih skladov 

resnično dodano vrednost (Evropska komisija 2012c). Izobraževanje za področje prijave 

evropskih projektov je priporočljivo, saj občine že v začetni fazi postopka prijave pridobijo 

znanje o zahtevah, tako vsebinskih kot administrativnih. To zmanjša pritisk tako na zunanjo 

institucijo pri odgovarjanju na vprašanja občin in pojasnjevanju večkrat istih vsebin, kot na 

občine, kjer so nejasnosti razčiščene in so zahteve jasno definirane. Hkrati pa se izkažejo tudi 

nerazumljive ali neizvedljive zahteve zunanje institucije v razpisu. V fazi pregledovanja vlog 

za sofinanciranje je delo zunanje institucije lažje, saj je ob kvalitetnih vlogah občin tudi 

zahtev za dopolnitve manj.  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X 4 2 2 40% 40% 40%

Včasih 0 0 0 0% 0% 0%

Ne X X X X X X 6 3 3 60% 60% 60%

10 5 5 100% 100% 100%
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Vprašanje 1.2.2: Ali imajo zunanje institucije za podporo evropskih projektov vzpostavljene 

postopke za izobraževanje (ne samo informiranje) občinskih projektnih skupin za področje 

izvajanje evropskih projektov? 

Preglednica 12: Odgovori na vprašanje 1.2.2 

 

Glede razpoložljivosti izobraževanja za izvajanje evropskih projektov so bili trije odgovori 

(30 %) pozitivni, dva odgovora (20 %) včasih in pet odgovorov (50 %) negativnih. 

V občinah starih držav članic je prevladujoč odgovor, da zunanje institucije ne nudijo 

izobraževanja za področje izvajanja evropskih projektov (3; 60 %), v dveh primerih (40 %) pa 

ga nudijo. 

Ena od občin starih držav članic, ki je odgovorila negativno, je tudi pri tem odgovoru dodatno 

pojasnila, da prijave evropskih projektov izvajajo zunanji izvajalci in je vključenost občine 

minimalna. 

V občinah novih držav članic pa je izenačen odgovor včasih in ne (2; 40 %), ena občina 

(20 %) pa je podala pozitiven odgovor.  

Ena od občin novih držav članic, ki je odgovorila včasih, je pojasnila, da imajo zunanje 

institucije vzpostavljene postopke za izobraževanje občinskih projektnih skupin za 

administrativni del, kot je npr. izpolnjevanje obrazcev. 

Podobno kot pri vprašanju 1.2.1 zaključujemo, da glede na nasprotujoče si odgovore obstajajo 

med državami bistvene razlike na tem področju. Odgovora dveh občin iz iste države sta bila 

konsistentna. Odgovori kažejo marginalno boljše stanje v starih državah članicah. 

Iz odgovorov ugotavljamo, da večina zunanjih institucij (50 %) ne izvaja izobraževanja 

občinskih projektnih skupin. Osnovni administrativni postopki pri izvajanju projektov so 

primerljivi, primerljivi so tudi vsebinski postopki primerljivih projektov. Z razpoložljivostjo 

podatkov o uspešnih občinah bi lahko zunanje institucije v sodelovanju z uspešnimi občinami 

nudile dobre prakse delovnega okolja in načina dela vsem ostalim občinam. Z izobraževanjem 

občin za področje izvajanja projektov in konkretnimi operativnimi predlogi dela bi olajšali 

delo projektnih skupin, izluščili dobre prakse in tipične težave, ki so lahko operativne narave, 

lahko pa izhajajo tudi iz zakonodaje ali pravil sofinanciranja.  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X 3 2 1 30% 40% 20%

Včasih X X 2 0 2 20% 0% 40%

Ne X X X X X 5 3 2 50% 60% 40%

10 5 5 100% 100% 100%
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4.1.2 Splošni komentarji udeležencev 

Pri dejavniku uspeha kontinuitete in stabilnosti zunanjih institucij za podporo evropskih 

projektov so predstavniki občin podali splošne komentarje. 

Ena od občin starih držav članic je podala informacijo, da sta glede na sofinanciranje zanje pri 

neinvesticijskih projektih administrativno breme in obseg dela prevelika, zato zaključujejo, da 

je za občino izvedba takšnih projektov predraga. 

Komentarje je podalo več predstavnikov občin novih držav članic. 

Občine opozarjajo, da so odzivni časi med prijavo in podpisom pogodbe predolgi.  

Fluktuacija kadra je pereča. Zunanje institucije svojih zaposlenih ne izobrazijo dovolj za 

opravljanje svojega dela in večkrat so imeli izkušnjo, da predstavniki občin pojasnjujejo 

pravila dela zaposlenim na zunanjih institucijah. Menjavanje kadra se odraža v napačni 

interpretaciji pravil in podatkov. 

Pri delu zunanjih institucij manjka naravnanosti na učinkovitost. Zunanje institucije večkrat 

zahtevajo dokumente, ki niso potrebni za posamezni proces in niso zahtevani s pravili 

sofinanciranja ali zakonom. Obrazci za prijavo in izvajanje projektov med posameznimi 

institucijami niso poenoteni. Zato je na občinah težko slediti vedno novim oblikam v osnovi 

enakih zahtev, zunanje institucije pa tudi niso enotne, kaj naj od občin zahtevajo. 

Pri delu zunanjih institucij manjka strateška komponenta, saj naključno razpisujejo projekte in 

morajo biti občine fleksibilne pri prijavi za sofinanciranje projektov. 

4.1.3 Sinteza rezultatov  

Za zagotavljanje uspešnega okolje za črpanje evropskih sredstev v posamezni državi je 

bistven način dela in organiziranost zunanjih institucij ter njihovo dobro sodelovanje z 

občinami. Želeli bi zagotovljeno kontinuiteto, ko ostaja ista institucija imenovana za funkcijo 

posamezne zunanje institucije za podporo evropskih projektov; zagotavlja pravočasna in jasna 

navodila, informacije ter podporo v procesu prijave in izvajanja projekta; brez ali z 

minimalnimi spremembami navodil ali obrazcev v trajanju projekta; s kontinuiteto 

zaposlenih; jasno določenimi kontaktnimi osebami, ki so dobro informirane in dobro odzivne; 

z jasno določeno eskalacijsko potjo z imenovanimi kontaktnimi osebami v primeru 

pomanjkanja informacij ali težav pri sodelovanju s kontaktno osebo ter postopke za 

izobraževanje, in ne le informiranje, občinskih projektnih skupin za področje prijave in 

izvajanja evropskih projektov. 

Rezultati raziskave za dejavnik uspeha kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij so podani 

v prilogi (Priloga 6). 
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Vprašanje 1.1.1: Na nivoju celotnega vzorca je bila v 60 % izražena kontinuiteta pri 

opravljanju funkcije posamezne zunanje institucije za podporo evropskih projektov. Vzorec 

starih držav članic izkazuje kontinuiteto v 80 %. Iz odgovorov zaključujemo, da je v starih 

državah članicah okolje za delo projektnih skupin na področju kontinuitete imenovanja 

posamezne zunanje institucije za podporo evropskih projektov stabilnejše kot v novih državah 

članicah. 

Vprašanje 1.1.2: Zunanje institucije zagotavljajo pravočasna in jasna navodila, informacije ter 

podporo v procesu prijave projekta za financiranje le v 40 %. Vzorec izkazuje boljše stanje v 

severnih in slabše stanje v južnih starih državah članicah. V novih državah članicah so 

informacije zagotovljene ali so zagotovljene včasih. V skupnem zaključujemo, da je stanje 

marginalno boljše v novih državah članicah. 

Vprašanje 1.1.3: Zunanje institucije zagotavljajo pravočasna in jasna navodila, informacije ter 

podporo v procesu izvajanja projekta le v 30 %. V vzorcu se izkazuje marginalno boljše stanje 

v starih državah članicah. 

V primerjavi odgovorov 1.1.2 in 1.1.3 bi pričakovali, da bo zunanja institucija nudila 

enakovredno podporo za informiranje za postopke prijave in izvedbe projektov. Vendar 

odgovori kažejo na marginalno boljšo podporo v novih državah članicah v času prijave 

projektov in na marginalno boljšo podporo v starih državah članicah v času izvedbe 

projektov. 

Vprašanje 1.1.4: Pogostost sprememb navodil ali obrazcev v trajanju projekta je reden pojav 

tako v starih državah članicah kot novih državah članicah, saj se v 80 % primerov spremenijo 

enkrat ali večkrat v trajanju projekta. Pogostost sprememb je marginalno manjša v starih 

državah članicah. 

Vprašanje 1.1.5: Glede frekvence menjavanja kadrov v zunanjih institucijah je v celotnem 

vzorcu še vedno 50 % primerov srednje do visoke frekvence menjavanja kadra. Situacija je v 

starih državah članicah bistveno boljša, frekvenca menjavanja kadra je nizka v 80 % in s tem 

je zagotovljena boljša kontinuiteta dela. 

Vprašanje 1.1.6: Kontaktne osebe zunanjih institucij so določene v večini primerov (80 %). 

Stanje je identično v starih in novih državah članicah. 

Vprašanje 1.1.7: V 40 % ugotavljamo, da so kontaktne osebe dobro informirane in dobro 

odzivne. Informiranost in odzivnost kontaktnih oseb zunanjih institucij je boljša v starih 

državah članicah (60 %). 

Vprašanje 1.1.8: Jasna eskalacijska pot z imenovanimi kontaktnimi osebami je v 60 % 

določena le včasih. Stanje glede imenovanja kontaktnih oseb za primer eskalacije je 

primerljivo v starih in novih državah članicah, vendar pa odgovori nakazujejo, da je okolje za 
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delo z zunanjimi institucijami za občine starih držav članic bolj ugodno, saj se je v 40 % 

izkazalo, da nimajo potrebe po eskalaciji. 

Vprašanje 1.2.1: Glede postopkov za izobraževanje občinskih projektnih skupin za področje 

prijave evropskih projektov odgovori kažejo, da večina zunanjih institucij (60 %) ne izvaja 

izobraževanja občinskih projektnih skupin. Glede na nasprotujoče si odgovore zaključujemo, 

da obstajajo med državami bistvene razlike na tem področju. Stanje v starih in novih državah 

članicah je identično. 

Vprašanje 1.2.2: Glede postopkov za izobraževanje občinskih projektnih skupin za področje 

izvajanja evropskih projektov iz odgovorov ugotavljamo, da večina zunanjih institucij (50 %) 

ne izvaja izobraževanja občinskih projektnih skupin. Podobno kot pri vprašanju 1.2.1 

zaključujemo, da glede na nasprotujoče si odgovore obstajajo med državami bistvene razlike 

na tem področju. Odgovori kažejo marginalno boljše stanje v starih državah članicah. 

Tudi pri odgovorih 1.2.1 in 1.2.2 bi pričakovali, da bo zunanja institucija izvajala primerljivo 

izobraževanja za postopke prijave in izvedbe projektov. Vendar odgovori kažejo na 

marginalno boljšo podporo v starih državah članicah v času izvedbe projektov. 

Primerjava stanja med občinami starih in novih držav članic kaže za dejavnik uspeha 

kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij za podporo evropskih projektov marginalno 

boljšo ali boljšo situacijo v starih državah članicah (Priloga 6) glede zagotovljene kontinuitete 

imenovanja posamezne zunanje institucije; zagotavljanja jasnih navodil in podpore v procesu 

prijave in izvajanja projekta; z manjšo pogostostjo sprememb navodil ali obrazcev v trajanju 

projekta; z boljšo kontinuiteto zaposlenih; z dobro informiranimi in dobro odzivnimi 

kontaktnimi osebami; z manj potrebami po eskalaciji in z vzpostavljenimi postopki za 

izobraževanje (in ne samo informiranje) občinskih projektnih skupin za področje izvajanja 

evropskih projektov. 

V zrelih sistemih starih držav članic je že vzpostavljena stabilnost struktur in institucij, 

zajezena fluktuacija kadra in se izvaja strukturirano izobraževanje (University of Strathclyde 

2009), kar se odraža v boljšem okolju za delo občin na evropskih projektih. 

Za dejavnik uspeha kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij za podporo evropskih 

projektov je stanje pereče in zahteva takojšnje ukrepanje (1 %-33 %) (Priloga 10) za področja 

zagotavljanja pravočasnih in jasnih navodil, informacij ter podpore v procesu izvajanja 

projekta; znižanja pogostosti sprememb navodil ali obrazcev v trajanju projekta; določitve 

jasne eskalacijske poti z imenovanimi kontaktnimi osebami v primeru pomanjkanja 

informacij ali težav pri sodelovanju s kontaktno osebo ter vzpostavitve postopkov za 

izobraževanje (in ne samo informiranje) občinskih projektnih skupin za področje izvajanja 

evropskih projektov. 
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Stanje je zadovoljivo in ga je potrebno izboljšati (34 %-66 %) (Priloga 11) za področja 

kontinuitete imenovanja zunanjih institucij; zagotavljanja pravočasnih in jasnih navodil, 

informacij ter podpore v procesu prijave projekta za financiranje; znižanja frekvence 

menjavanja kadrov; izboljšanja informiranosti in odzivnosti kontaktnih oseb ter vzpostavitve 

postopkov za izobraževanje (in ne samo informiranje) občinskih projektnih skupin za 

področje prijave evropskih projektov. 

Stanje je dobro in zahteva manjše izboljšave (67 %-100 %) (Priloga 12) za področje jasne 

določitve kontaktnih oseb. 

4.2 Sistemsko in strateško razmišljanje 

Razvoj sistema je možen, ko ključni javni uslužbenci razumejo povezavo med oblikovanjem 

strateških načrtov, izvajanjem programov in doseženimi učinki javnih intervencij. Povezava 

vizije razvoja in dejansko doseženih rezultatov je nujna za ugotavljanje, kako doseči pozitivne 

družbeno-ekonomske spremembe, s čimer so doseženi pogoji za dvostopenjsko učenje. Pri 

okolju za dvostopenjsko učenje je nujen pogled na celotno sliko, kar omogoča kritični 

premislek o strateških vprašanjih, kot so načrtovanje in usmeritve politik in programov. Brez 

razumevanja povezave med vizijo razvoja in dejansko doseženimi rezultati gre le za 

vprašanje, kako operativno reševati probleme, kar zadošča pogojem za enostavne korekcije 

ukrepov in vedenja oz. za enostopenjsko učenje (Olejniczak 2009; University of Strathclyde 

2009). 

Za ta dejavnik uspeha velja predpostavka, da za vsako evropsko občino, prejemnico sredstev 

iz evropskih skladov, ne moremo predpostaviti, da je reprezentativna za okolje na tem 

področju v svoji državi zaradi morebitnih lastnih organizacijskih posebnosti v načinu 

upravljanja in organizacijskih struktur v zvezi z evropskimi projekti. 

4.2.1 Analiza podatkov 

Vprašanje 2.1: Ali ima občina definirano vizijo, poslanstvo, strategijo in akcijske načrte v 

pisni obliki? 

Preglednica 13: Odgovori na vprašanje 2.1 

 

Osem občin (80 %) je odgovorilo, da imajo strateške dokumente v pisni obliki, ena občina 

(10 %) jih ima izvedene delno, medtem ko ena občina (10 %) teh dokumentov nima. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X X X 8 3 5 80% 60% 100%

Delno X 1 1 0 10% 20% 0%

Ne X 1 1 0 10% 20% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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Med občinami starih držav članic imajo tri občine (60 %) dokumente v pisni obliki, ena (20 

%) jih ima izvedene delno, medtem ko ena občina (20 %) teh dokumentov nima. Med 

občinami novih držav članic imajo vse občine (5; 100 %) izvedene strateške dokumente v 

pisni obliki. 

Ena od občin starih držav članic, ki je odgovorila, da strateških dokumentov nimajo, je 

pojasnila, da imajo veliko političnih strank in pride do sprememb vodilne garniture vsaka štiri 

leta. Namesto strateških dokumentov se uporabljajo volilni programi. 

Urejenost strateških dokumentov v občinah novih držav članic je boljša kot v občinah starih 

držav članic v vzorcu (100 %). 

Večina občin (80 %) ima strateške dokumente. Za doseganje učinkovitosti organizacije je 

potrebno doseči usklajenost med organizacijo in njeno strategijo, strukturo, procesi, 

tehnologijo in okoljem (Kanellis, Lycett in Paul 1999, 66). Organizacija ne more delati vsega, 

hkrati pa ne more staviti samo na eno področje (Beinhocker 1999), zato so strateški 

dokumenti nujno izhodišče pri odločanju za posamezne projekte. Kohezijska politika ne 

financira posameznih projektov, temveč večletne nacionalne programe, ki so usklajeni s cilji 

in prednostnimi nalogami Evropske unije (Evropska komisija 2012c), občinski strateški 

dokumenti pa morajo biti usklajeni z nacionalnimi strateškimi dokumenti. 

Vprašanje 2.2: Ali je izbira evropskih projektov v skladu z vizijo, poslanstvom in strategijo 

občine? 

Preglednica 14: Odgovori na vprašanje 2.2 

 

Osem občin (80 %) izbira evropske projektov skladu z vizijo, poslanstvom in strategijo 

občine, ena (10 %) delno, v eni občini (10 %) pa strateških dokumentov nimajo, kot je bilo 

ugotovljeno pri vprašanju 2.1. 

Pri občinah starih držav članic je izbira evropskih projektov v skladu s strateškimi dokumenti 

pri treh občinah (60 %), pri novih državah članicah pa pri vseh petih (100 %). 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X X X 8 3 5 80% 60% 100%

Delno X 1 1 0 10% 20% 0%

Ne 0 0 0 0% 0% 0%

Ni strateških 

dokumentov
X 1 1 0 10% 20% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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Stanje v občinah novih držav članic je boljše kot v občinah starih držav članic v vzorcu, saj je 

izbira evropskih projektov vedno v skladu s strateškimi dokumenti v občinah novih držav 

članic (100 %). 

Večina občin (80 %) izbira evropske projekte v skladu z vizijo, poslanstvom in strategijo 

občine. Pri izvajanju projektov v skladu s strategijo občina naredi tudi kvalitativni preskok v 

smeri doseganja ciljev strategije, učinki projektov se seštevajo proti doseganju strateških 

prioritet. 

Vprašanje 2.3: Od kod prihajajo pobude za izvedbo projektov? 

Preglednica 15: Odgovori na vprašanje 2.3 

 

Sedem občin (70 %) je odgovorilo, da je vir pobude za izvedbo projektov mešan, pri dveh 

občinah (20 %) prihaja od spodaj navzgor in pri eni občini (10 %) od zgoraj navzdol. 

Ena od občin starih držav članic je pojasnila, da se v občini sprejemajo le politične odločitve, 

zato prihajajo pobude le od zgoraj navzdol s strani političnih osebnosti, sodelovanja od spodaj 

navzgor ni. 

Pri občinah starih in novih držav članic prevladuje odgovor mešano (3; 60 % in 4; 80 %). 

Situacija je marginalno boljša pri občinah novih držav članic, saj je mešan pristop prisoten v 

80 %. 

Prevladujoče stanje (70 %), da pobude za izvedbo projektov prihajajo od spodaj navzgor in od 

zgoraj navzdol, je pozitivno. Prednost pobud od spodaj navzgor je, da prihajajo od zaposlenih, 

ki možnosti na strokovnih področjih najbolje poznajo, poznajo potrebe po izboljšavah in 

možnosti napredka. Prednost pobud od zgoraj navzdol pa je, da potreba izhaja iz poznavanja 

širše situacije, ki ni nujno znana zaposlenim po posameznih vsebinskih področjih. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Mešano X X X X X X X 7 3 4 70% 60% 80%

Od spodaj navzgor X X 2 1 1 20% 20% 20%

Od zgoraj navzdol X 1 1 0 10% 20% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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Vprašanje 2.4: Kaj je vodilo za odločanje o izbiri evropskih projektov? 

Preglednica 16: Odgovori na vprašanje 2.4 

 

Pri osmih občinah (80 %) so bile kot vodilo za odločanje o izbiri evropskih projektov 

navedene delno kratkoročne, delno strateške rešitve, pri dveh občinah (20 %) samo 

kratkoročne rešitve, pri nobeni občini pa samo strateške rešitve.  

Pri občinah starih držav članic je večinski odgovor glede vodila za odločanje o izbiri 

evropskih projektov delno kratkoročne, delno strateške rešitve (3; 60 %), pri dveh občinah 

(40 %) pa kratkoročne rešitve. 

Pri občinah novih držav članic je edini odgovor glede vodila za odločanje o izbiri evropskih 

projektov delno kratkoročne, delno strateške rešitve (5; 100 %). Ena od občin novih držav 

članic je podala informacijo, da je podpora kratkoročnih rešitev bistvena za politične 

osebnosti. 

Pri tem odgovoru se izkazuje boljše stanje v občinah novih držav članic (100 %), saj so 

rešitve vedno delno kratkoročne, delno strateške. 

V večini občin (80 %) je vodilo za odločanje o izbiri evropskih projektov pridobiti 

kratkoročne in strateške rešitve. Pri odločanju za projekte sta pomembna oba vidika. S 

kratkoročnimi rešitvami so učinki projekta hitri. Ta aspekt je pomemben tako za uporabnike 

rezultatov projektov kot za politike, ki potrebujejo oprijemljive rezultate v času svojih 

mandatov, vendar ni zadosten. Strateške rešitve so pomembne za zagotavljanje trajnosti. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Delno kratkoročne, 

delno strateške rešitve
X X X X X X X X 8 3 5 80% 60% 100%

Kratkoročne rešitve X X 2 2 0 20% 40% 0%

Strateške rešitve 0 0 0 0% 0% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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Vprašanje 2.5: Ali obstaja prednost pri izbiri tipa evropskih projektov? 

Preglednica 17: Odgovori na vprašanje 2.5 

 

Pri sedmih občinah (70 %) se pri izbiri tipa evropskih projektov odločitev sprejema glede na 

vsebino projekta, odgovor dveh občin (20 %) je bil, da dajejo pri izbiri projektov prednost 

investicijskim projektom z višjim proračunom, ene občine (10 %) pa, da dajejo prednost 

neinvesticijskim projektom s posledično nižjim proračunom. 

Pri občinah starih in novih držav članic je večinski odgovor glede prednost pri izbiri tipa 

evropskih projektov vsebina projekta (3; 60 % in 4; 80 %). 

Ena od občin starih držav članic je podala informacijo, da je politična podpora le za 

investicijske projekte. Komentar druge občine starih držav članic je, da občina ni tako 

zainteresirana za pridobivanje evropskih sredstev, ker projekte izvaja iz lastnega proračuna, 

pri evropskih sredstvih pa so usmerjeni pretežno v projekte s socialnimi vsebinami. 

Ena od občin novih držav članic je povedala, da je s spremembo vodstva interes za 

neinvesticijske projekte padel. 

Stanje v občinah novih držav članic je marginalno boljše, saj v 80 % odločitve za projekte 

pogojuje vsebina. 

Večina občin (70 %) se pri izbiri projektov odloča na podlagi vsebin in posledično učinkov in 

manj na podlagi proračuna projekta. Resursi so omejeni, tako človeški kot finančni, zato je 

potrebno odločitve za izvajanje projektov sprejeti preudarno in razmišljati, kako z obstoječimi 

resursi doseči največje pozitivne spremembe.  

Vendar pa ne smemo zanemariti vpliva izvedenih investicij in zneskov pridobljenih evropskih 

sredstev v mandatu ključnih političnih osebnosti, katerim k uspešnosti bistveno več 

doprinesejo visoko proračunski investicijski projekti. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Odločitev pogojuje 

vsebina
X X X X X X X 7 3 4 70% 60% 80%

Visok proračun/ 

investicijski projekti
X X 2 1 1 20% 20% 20%

Nizek proračun/ 

neinvesticijski projekti
X 1 1 0 10% 20% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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Vprašanje 2.6: Kaj je cilj občine pri zaprošanju za evropsko sofinanciranje projektov? 

Preglednica 18: Odgovori na vprašanje 2.6 

 

Devet občin (90 %) je odgovorilo, da je cilj občine pri zaprošanju za evropsko sofinanciranje 

projektov poraba denarja v rokih in v skladu z zadanimi cilji in hkrati doseganje pozitivnih 

družbeno-ekonomskih sprememb, pri eni od občin (10 %) starih držav članic pa doseganje 

pozitivnih družbeno-ekonomskih sprememb ni bilo pomembno. 

Stanje je marginalno boljše v novih državah članicah, saj je doseganje pozitivnih družbeno-

ekonomskih sprememb vedno prisotno (100 %). 

Za večino občin (90 %) je poleg porabe denarja v rokih in v skladu z zadanimi cilji 

pomembno tudi doseganje pozitivnih družbeno-ekonomskih sprememb. Poraba denarja v 

rokih in v skladu z zadanimi cilji je operativni cilj, ki ga morajo zasledovati projektne skupine 

pri izvedbi projekta. Strateški smisel izvedbe projektov pa je, da se dosežejo pozitivne 

družbeno-ekonomske spremembe. Kako bodo te spremembe dosežene, je odvisno od stanja v 

posamezni občini. V skladu s stanjem in strateškimi smernicami je potrebno oblikovati 

projekte. 

Vprašanje 2.7: Ali občine interno ocenjujejo evropske projekte? 

Preglednica 19: Odgovori na vprašanje 2.7 

 

Sedem občin (70 %) je odgovorilo pritrdilno, tri (30 %) so odgovorile včasih in nobena 

nikalno. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Poraba denarja v rokih 

in v skladu z zadanimi 

cilji ter pozitivne 

družbeno ekonomske 

spremembe

X X X X X X X X X 9 4 5 90% 80% 100%

Poraba denarja v rokih 

in v skladu z zadanimi 

cilji 

X 1 1 0 10% 20% 0%

10 5 5 100% 100% 100%

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X X 7 3 4 70% 60% 80%

Včasih X X X 3 2 1 30% 40% 20%

Ne 0 0 0 0% 0% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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Pri občinah starih držav članic je prevladujoč pozitiven odgovor (3; 60 %), drugi odgovor je 

včasih (2; 40 %). Štiri občine novih držav članic so odgovorile pozitivno (80 %), ena pa 

včasih (20 %). 

Stanje je marginalno boljše v občinah novih držav članic, saj evropske projekte interno 

ocenjujejo štiri občine (80 %). 

Večina občin (70 %) interno ocenjuje evropske projekte. 

Spremljanje projektov je bistvenega pomena za ugotovitev, ali je bilo doseženo tisto, kar je 

bilo planirano, tako v oprijemljivih rezultatih (finančna realizacija), kakor tudi v širših 

učinkih, ki smo jih s projektom želeli doseči. 

Pristop, uporabljen pri evalvaciji programov (Priloga 4), se lahko smiselno uporabi tudi za 

razumevanje uspešnosti posameznega projekta. Gre za preverjanje naslednjih vsebin:  

 ustreznost: ocenjevanje povezave med določenimi cilji in obstoječimi socialno-

ekonomskimi problemi, ki naj bi jih rešili z izvedbo sofinanciranega evropskega projekta, 

 učinkovitost: razmerje med izhodnimi količinami, rezultati, učinki in vhodnimi 

količinami (predvsem finančnih sredstev), uporabljenimi za doseganje rezultata, 

 efektivnost: primerjava izvedenega s planiranim oz. primerjava dejanskih s 

pričakovanimi izhodnimi količinami, rezultati, učinki, 

 uporabnost: preverjanje, ali učinek evropskega projekta ustreza potrebam družbe oz. 

učinek rešuje obstoječe družbeno-ekonomske probleme, 

 trajnost: ocenjevanje evropskih projektov glede zmožnosti srednje- ali dolgoročnega 

zagotavljanja učinkov po zaključku projekta (prirejeno po European Commission 2006, 

24). 

Vprašanje 2.8: Ali so izvedeni korektivni ukrepi, če interne ocene evropskih projektov niso 

zadovoljive? 

Preglednica 20: Odgovori na vprašanje 2.8 

 

Sedem občin (70 %) je odgovorilo pritrdilo, tri (30 %) pa nikalno. 

Pri občinah starih držav članic je prevladujoč negativen odgovor (3; 60 %), dva odgovora 

(40 %) sta bila pritrdilna. Pri občinah novih držav članic je bil odgovor vedno pozitiven (5; 

100 %). 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X X 7 2 5 70% 40% 100%

Ne X X X 3 3 0 30% 60% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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Ena od občin starih držav članic je pojasnila, da poteka ocenjevanje projektov med izvajanjem 

in da v primeru odstopanj uvedejo korektivne ukrepe. 

Komentarja pri občinah novih držav članic sta bila, da izvajanje projektov spremljajo in 

izvajajo korektivne ukrepe, da zagotovijo ohranitev evropskega sofinanciranja. Kot ukrep je 

navedeno izboljšanje usposobljenosti zaposlenih na projektih. 

Iz odgovorov zaključujemo, da je stanje boljše v občinah novih držav članic, saj je ukrepanje 

tipično prisotno (100 %). Za občine starih držav članic pa ugotavljamo, da obstajajo razlike 

med državami. Dve občini iz iste države sta ponovno podali konsistenten odgovor. 

V večini občin (70 %) izvedejo korektivne ukrepe, če ocene evropskih projektov po zgoraj 

navedenih področjih niso zadovoljive. Pri delu je bistveno redno spremljanje izvajanja 

projektov in doseganja rezultatov po vseh zastavljenih kazalnikih ter izvajanje takojšnjih 

popravkov, če pride do odstopanja. Daljše kot je obdobje, v katerem odstopanje nastaja, teže 

je s korektivnimi ukrepi doseči zastavljene kazalnike. 

4.2.2 Splošni komentarji udeležencev 

Pri dejavniku uspeha sistemsko in strateško razmišljanje predstavniki občine niso podali 

splošnih komentarjev, vsi komentarji so bili podani znotraj posameznih vprašanj. 

4.2.3 Sinteza rezultatov  

Predpogoj za sistemsko in strateško razmišljanje so definirani vizija, poslanstvo, strategija in 

akcijski načrti. Posledično lahko poteka izbira evropskih projektov v skladu s strateškimi 

dokumenti. Za pobude za izvedbo projektov je smiselno, da prihajajo tako od spodaj navzgor, 

kakor tudi od zgoraj navzdol. Vodilo za odločanje o izbiri evropskih projektov naj bodo delno 

kratkoročne, delno strateške rešitve, odločitev o izbiri projekta pa naj pogojuje vsebina. Cilj 

občine pri zaprošanju za evropsko sofinanciranje projektov mora biti poleg porabe denarja v 

rokih in v skladu z zadanimi cilji tudi doseganje pozitivnih družbeno-ekonomskih sprememb. 

Projekte je smiselno interno ocenjevati in po potrebi uvajati korektivne ukrepe. 

Rezultati raziskave za dejavnik uspeha sistemsko in strateško razmišljanje so podani v prilogi 

(Priloga 7). 

Vprašanje 2.1: Strateške dokumente, ki so nujno izhodišče pri odločanju za posamezne 

projekte, ima večina občin (80 %). Urejenost strateških dokumentov v občinah novih držav 

članic je boljša kot v občinah starih držav članic v vzorcu (100 %). 

Vprašanje 2.2: Izbira evropskih projektov v skladu z vizijo, poslanstvom in strategijo občine 

se izkazuje pri večini občin (80 %). Stanje v občinah novih držav članic je boljše kot v 
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občinah starih držav članic v vzorcu, saj je izbira evropskih projektov v občinah novih držav 

članic vedno izvedena v skladu s strateškimi dokumenti (100 %). 

Vprašanje 2.3: Pri pobudah za izvedbo projektov je prevladujoče stanje (70 %), da prihajajo 

pobude od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol, kar je pozitivno. Situacija je marginalno 

boljša pri občinah novih držav članic, saj je mešan pristop prisoten v 80 %. 

Vprašanje 2.4: Vodilo za odločanje o izbiri evropskih projektov je v večini občin (80 %) 

pridobiti kratkoročne in strateške rešitve. Pri tem odgovoru se izkazuje boljše stanje v občinah 

novih držav članic (100 %), saj so rešitve vedno delno kratkoročne in delno strateške. 

Vprašanje 2.5: Pri izbiri projektov se večina občin (70 %) odloča na podlagi vsebin in 

posledično učinkov in manj na podlagi proračuna projekta. Stanje v občinah novih držav 

članic je marginalno boljše, saj v 80 % odločitve za projekte pogojuje vsebina. 

Vprašanje 2.6: Poleg porabe denarja v rokih in v skladu z zadanimi cilji je za večino občin 

(90 %) pomembno tudi doseganje pozitivnih družbeno-ekonomskih sprememb. Stanje je 

marginalno boljše v novih državah članicah, saj je doseganje pozitivnih družbeno-ekonomskih 

sprememb vedno prisotno (100 %). 

Vprašanje 2.7: Večina občin (70 %) interno ocenjuje evropske projekte. Stanje je marginalno 

boljše v občinah novih držav članic, saj evropske projekte interno ocenjuje 80 % občin. 

Vprašanje 2.8: V večini občin (70 %) izvedejo korektivne ukrepe, če pride do odstopanj. 

Stanje pri izvajanju korektivnih ukrepov je boljše v občinah novih držav članic, saj se izvaja v 

vseh občinah vzorca (100 %). 

Primerjava stanja med občinami starih in novih držav članic kaže za dejavnik uspeha 

sistemsko in strateško razmišljanje boljšo situacijo v občinah novih držav članic (Priloga 7). 

Vsi odgovori kažejo marginalno boljše ali boljše stanje na področju strateških dokumentov in 

z njimi usklajene izbire projektov; vključenosti vseh ravni organizacije; izbire projektov po 

vsebinah, ki dajejo kratkoročne in strateške rešitve ter dosegajo pozitivne družbeno-

ekonomske spremembe ter spremljanja izvajanja projektov in korektivnih ukrepov, kadar je to 

potrebno.  

Za dejavnik uspeha sistemsko in strateško razmišljanje je za vsa področja stanje dobro in 

zahteva le manjše izboljšave (67 %-100 %) (Priloga 12): občine imajo definirano vizijo, 

poslanstvo, strategijo in akcijske načrte v pisni obliki; izbira evropskih projektov je v skladu z 

vizijo, poslanstvom in strategijo občine; pobude za izvedbo projektov prihajajo od spodaj 

navzgor in od zgoraj navzdol; vodilo za odločanje o izbiri evropskih projektov so delno 

kratkoročne, delno strateške rešitve; odločitev o izbiri projekta pogojuje vsebina; cilj občine 

pri zaprošanju za evropsko sofinanciranje projektov je poraba denarja v rokih in v skladu z 

zadanimi cilji ter doseganje pozitivnih družbeno-ekonomskih sprememb; občine evropske 
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projekte interno ocenjujejo in izvedejo korektivne ukrepe, če ocene evropskih projektov niso 

zadovoljive. 

4.3 Vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter predanost delu 

Za vzpostavitev sistema je nujno vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev (University of 

Strathclyde 2009). 

Za ta dejavnik uspeha velja predpostavka, da za vsako evropsko občino, prejemnico sredstev 

iz evropskih skladov, ne moremo predpostaviti, da je reprezentativna za okolje na tem 

področju v svoji državi zaradi morebitnih lastnih organizacijskih posebnosti v načinu 

upravljanja in organizacijskih struktur v zvezi z evropskimi projekti. 

4.3.1 Analiza podatkov 

V sklopu vprašanj 3.1 dejavnika uspeha vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter 

predanost delu smo želeli ugotoviti, kakšen je način vodenja in kakšne so organizacijske 

strukture v občinah. 

Vprašanje 3.1.1: Ali je projektno delo institucionalizirano, zaposleni so uradno delegirani v 

projektne skupine? 

Preglednica 21: Odgovori na vprašanje 3.1.1 

 

V sedmih občinah (70 %) je projektno delo institucionalizirano, pri eni ni (10 %), dve občini 

(20 %) pa uporabljata drug tip organizacije. 

V občinah starih držav članic je projektno delo institucionalizirano (2; 40 %) ali uporabljajo 

drug tip organizacije (2; 40 %), ena občina pa je navedla negativen odgovor (1; 20 %). Kot 

drug tip organizacije ena od občin starih držav članic navaja decentraliziran pristop. Druga 

občina navaja, da je organizacija različna med projekti v odvisnosti od njihove velikosti. 

Vodje projektov so navadno imenovani, člani projektnih skupin pa le, če je njihova 

angažiranost na projektu velika. 

Vse občine novih držav članic imajo projektno delo institucionalizirano (5;100 %). Ena od 

občin novih držav članic je povedala, da projektne skupine uradno imenuje župan. 

Organizacijsko strukturo projektne skupine določi management. Projektna skupina se razpusti 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X X 7 2 5 70% 40% 100%

Drug tip organizacije X X 2 2 0 20% 40% 0%

Ne X 1 1 0 10% 20% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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ob koncu projekta, ker imajo projekti omejeno trajanje in so resursi namenjeni projektu 

znotraj omejenega časovnega okvira. Projekt je skupina medsebojno povezanih aktivnosti, ki 

imajo določene začetek in konec in rezultirajo v pripravi edinstvenega proizvoda ali storitve 

(Krajewski in Ritzman 1999, 796-798). 

Stanje je marginalno boljše v občinah novih držav članic kot v občinah starih držav članic, saj 

imajo projektno delo vedno institucionalizirano (100 %). V občinah starih držav članic imajo 

urejeno okolje za projektno delo v 80 %, vendar na različne načine, ki do neke mere 

izkazujejo asimilacijo projektnega dela v organizacijsko strukturo občin. 

V 90 % je okolje za izvedbo projektov urejeno, najsi bo to projektna organizacija ali drug tip 

organizacije. 

Vprašanje 3.1.2: Ali so vse potrebne aktivnosti in resursi planirani na primernem nivoju 

podrobnosti za obdobje trajanja projekta? 

Preglednica 22: Odgovori na vprašanje 3.1.2 

 

Šest odgovorov (60 %) je bilo pritrdilnih, trije (30 %) včasih, eden (10 %) pa nikalen.  

Pri občinah starih držav članic je prevladujoč odgovor ja (2; 40 %) in včasih (2; 40 %). Pri 

občinah novih držav članic je prevladujoč pozitiven odgovor (4; 80 %). 

Iz teh odgovorov zaključujemo, da je planiranje potrebnih aktivnosti in resursov na 

primernem nivoju podrobnosti za obdobje trajanja projekta v občinah novih držav članic bolj 

prisotno (80 %) kot v občinah starih držav članic. 

Občine v 60 % planirajo potrebne aktivnosti in resurse na primernem nivoju podrobnosti za 

obdobje trajanja projekta. 

Dobro planiranje projekta je pomembno že pred samim začetkom z določitvijo vseh potrebnih 

aktivnosti in resursov na primernem nivoju podrobnosti za obdobje trajanja projekta, da se 

pridobi razumevanje trajanja aktivnosti in projekta in zagotovijo potrebni resursi za uspešno 

izvedbo projekta. Z metodami planiranja je potrebno nadalje spremljati in nadzorovati projekt. 

Te metode spremljajo projekt kot serijo medsebojno povezanih aktivnosti, ki se grafično 

prikažejo, npr. z Ganttovim diagramom, ki je orodje za določanje zaporedja nalog in 

spremljanje izvajanja projekta. Te metode pomagajo projektnemu vodji ugotoviti medsebojne 

povezave med aktivnostmi, približek trajanja projekta, označijo aktivnosti, ki so kritične za 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X 6 2 4 60% 40% 80%

Včasih X X X 3 2 1 30% 40% 20%

Ne X 1 1 0 10% 20% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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izvedbo projekta v roku, in aktivnosti, ki so lahko odložene, ne da vplivajo na zaključek 

projekta, in sprostijo resurse za druge, kritične aktivnosti (Krajewski in Ritzman 1999, 763, 

799). 

Vprašanje 3.1.3: Ali obstaja jasna vloga projektnega sponzorja (politična osebnost, član 

managementa)? 

Preglednica 23: Odgovori na vprašanje 3.1.3 

 

Šest občin (60 %) je odgovorilo pritrdilno, dve (20 %) z včasih in dve nikalno (20 %). 

Pri občinah starih držav članic je vloga projektnega sponzorja prisotna v večini primerov (4, 

80 %), pri eni občini pa včasih (1; 20 %).  

Pri občinah novih držav članic to vlogo navajata dve občini (40 %), v dveh občinah (40 %) ne 

obstaja, medtem ko pri eni občini (20 %) obstaja včasih. Občina novih držav članic je 

povedala, da so sponzorji projekta navadno župan ali predstavniki mestnega sveta. 

Stanje je boljše pri občinah starih držav članic, kjer je jasna vloga projektnega sponzorja 

prisotna v 80 %, medtem ko v občinah novih držav članic ta vloga še ni tako prepoznavna in 

je bila opažena le v 40 %. 

Jasno vlogo projektnega sponzorja ima 60 % občin. 

Projektni sponzor je tipično politična osebnost ali član managementa, ki na visokem nivoju 

zagotovi okolje za izvedbo projekta. Vloga projektnega sponzorja je, da zagotovi usklajenost 

projekta s strateškimi cilji in potrebne človeške, finančne in druge resurse, zagotovi, da bo 

projekt dal rezultate in predstavlja rezultate projekta v organizaciji. Projektni sponzor nudi 

uradno podporo projektu, podpira vodjo projekta v naporih za izvedbo projekta, vključi se v 

reševanje težav v primeru eskalacije s strani vodje projekta in zagotovi stanje, da lahko 

projekt nemoteno teče dalje. Projektni vodja je projektnemu sponzorju odgovoren za 

doseganje ciljev projekta (Stanford University 2005). 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X 6 4 2 60% 80% 40%

Včasih X X 2 1 1 20% 20% 20%

Ne X X 2 0 2 20% 0% 40%

10 5 5 100% 100% 100%
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Vprašanje 3.1.4: Ali obstaja jasna komunikacijska pot med projektno skupino, projektnim 

sponzorjem, managementom, političnimi osebnostmi? 

Preglednica 24: Odgovori na vprašanje 3.1.4 

 

V osmih primerih (80 %) je bil odgovor o jasni komunikacijski poti pozitiven, v dveh občinah 

(20 %) pa je komunikacijska pot jasna včasih.  

Pri občinah starih držav članic je v treh primerih (60 %) odgovor pozitiven, v dveh občinah 

(40 %) pa včasih. Pri občinah novih držav članic je bil odgovor v vseh primerih pozitiven 

(100 %). Občina novih držav članic je podala obrazložitev, da kljub jasni komunikacijski poti 

komunikacija včasih ne steče. 

Vzorec izkazuje boljše stanje v občinah novih držav članic, saj imajo vse jasno 

komunikacijsko pot, medtem ko je takšna situacija prisotna v 60 % občin starih držav članic. 

Jasna komunikacijska pot med projektno skupino, projektnim sponzorjem, managementom in 

političnimi osebnostmi obstaja v 80 % občin. 

Vprašanje 3.1.5: Ali je v primeru težav pri izvajanju projekta odziv managementa hiter? 

Preglednica 25: Odgovori na vprašanje 3.1.5 

 

Osem občin (80 %) je odgovorilo pritrdilno, ena (10 %) z včasih in ena nikalno (10 %). 

Pri občinah starih držav članic je bil odgovor o hitrem odzivu managementa v primeru težav 

pri izvajanju projekta pozitiven v treh primerih (60 %), po ena občina pa je odgovorila včasih 

(20 %) ali negativno (20 %). 

Pri vseh občinah novih držav članic je bil odgovor pozitiven (5; 100 %). 

Odgovori kažejo na to, da je hiter odziv managementa bolj prisoten v občinah novih držav 

članic, saj je vedno hiter, medtem ko je v občinah starih držav članic odziv hiter v 60 %. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X X X 8 3 5 80% 60% 100%

Včasih X X 2 2 0 20% 40% 0%

Ne 0 0 0 0% 0% 0%

10 5 5 100% 100% 100%

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X X X 8 3 5 80% 60% 100%

Včasih X 1 1 0 10% 20% 0%

Ne X 1 1 0 10% 20% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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Hiter odziv managementa v primeru težav pri izvajanju projekta navaja 80 % občin. 

Vprašanje 3.1.6: Ali ima izvajanje procesov v zvezi s projekti prednost pred ostalimi procesi, 

kadar je to potrebno? 

Preglednica 26: Odgovori na vprašanje 3.1.6 

 

V dveh občinah (20 %) ima izvajanje procesov v zvezi s projekti prednost pred ostalimi 

procesi, kadar je to potrebno, v petih občinah (50 %) včasih in v treh nima (30 %).  

Pri občinah starih držav članic sta bila odgovora včasih (3; 60 %) in ne (2; 40 %), pri občinah 

novih držav članic pa sta bila izenačena pritrdilen odgovor (2; 40 %) in odgovor včasih (2, 

40 %), pri eni občini pa je bil odgovor negativen (1; 20 %). 

Prednost procesov v zvezi s projekti pred ostalimi procesi, kadar je to potrebno, je prisotna 

samo v občinah novih držav članic, in sicer v 40 %.  

Izvajanje procesov v zvezi s projekti ima prednost pred ostalimi procesi, kadar je to potrebno, 

v 20 % občin. 

V primeru, da se vsi postopki za evropske projekte ne dajo izvesti znotraj terminov za 

doseganje rokov projekta, je potrebno zagotoviti izvajanje procesov v zvezi z evropskimi 

projekti prednostno pred ostalimi procesi. V kolikor temu ni tako, prednost pred ostalimi 

procesi ni potrebna. 

Vprašanje 3.1.7: Ali so podporne funkcije (oddelki občinskih uprav) dobro organizirane in 

nudijo dobro podporo projektnim skupinam? 

Preglednica 27: Odgovori na vprašanje 3.1.7 

 

Dve občini (20 %) sta odgovorili pritrdilno, osem (80 %) z včasih in nobena nikalno. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X 2 0 2 20% 0% 40%

Včasih X X X X X 5 3 2 50% 60% 40%

Ne X X X 3 2 1 30% 40% 20%

10 5 5 100% 100% 100%

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X 2 1 1 20% 20% 20%

Včasih X X X X X X X X 8 4 4 80% 80% 80%

Ne 0 0 0 0% 0% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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Odgovori so bili identični v starih in novih državah članicah. Prevladujoč odgovor glede 

dobre organiziranosti podpornih funkcij (oddelkov občinskih uprav) in nudenje dobre podpore 

projektnim skupinam je bil včasih (4; 80 %), en (20 %) pa pozitiven.  

Ena od občin starih držav članic za delo na projektih potrebuje samo oddelek za finance, ki pa 

je dobro organiziran. Komentar dveh občin novih držav članic je, da so komunikacijski 

problemi pogosti in da ni razumevanja za spoštovanje rokov. 

Oddelki občinskih uprav so dobro organizirani za nudenje dobre podpore projektnim 

skupinam le v 20 %. 

Odgovori kažejo, da oddelki občinskih uprav niso dobro organizirani za nudenje podpore 

projektnim skupinam in je potrebno njihovo delovanje izboljšati z dvigom zavesti o 

pomembnosti njihovega dela in potencialno negativnem vplivu na projekt. Tako v 

proizvodnih kot v storitvenih dejavnostih se prepoznava dejstvo, da ima vsakdo v organizaciji 

svoje stranke: zunanje kot končne uporabnike in notranje, v sosednji pisarni ali oddelku, ki so 

odvisne od njihovega dela (Krajewski in Ritzman 1999, 4). Slabo delo kateregakoli 

udeleženca v postopku izvedbe projekta ima negativen vpliv na ostale udeležence in procese, 

ki sledijo. 

Vprašanje 3.1.8: Je orientiranost podpornih funkcij (oddelki občinskih uprav) usmerjena v 

iskanje rešitev in ni birokratska? 

Preglednica 28: Odgovori na vprašanje 3.1.8 

 

V treh občinah (30 %) je orientiranost podpornih funkcij (oddelki občinskih uprav) usmerjena 

v iskanje rešitev, v petih občinah (50 %) je včasih usmerjena v iskanje rešitev, včasih 

birokratska, v dveh občinah (20 %) pa je birokratska.  

Pri občinah starih držav članic sta prevladujoča odgovora, da so oddelki usmerjeni v iskanje 

rešitev (2; 40 %) ali so včasih (2; 40 %), v enem primeru pa so birokratski (10 %).  

Pri občinah novih držav članic prevladuje odgovor, da so oddelki usmerjeni v iskanje rešitev 

včasih (3; 60 %). Dve občini novih držav članic, ki sta odgovorili včasih, sta odgovor 

obrazložili, da je to odvisno od posameznika.  

Stanje je marginalno boljše v občinah starih držav članic, kjer je usmerjenost v iskanje rešitev 

prisotna v 40 %. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X 3 2 1 30% 40% 20%

Včasih X X X X X 5 2 3 50% 40% 60%

Ne X X 2 1 1 20% 20% 20%

10 5 5 100% 100% 100%
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Odgovori kažejo na to, da so oddelki občinskih uprav usmerjeni v iskanje rešitev le v 30 %, v 

70 % so usmerjeni v iskanje rešitev le včasih ali pa delujejo birokratsko. 

Vsak projekt je edinstven (Krajewski in Ritzman 1999, 796), zato ne nudi delovnega okolja, 

kjer postopki tečejo rutinsko. V vedno novih situacijah je iskanje rešitev standardni način 

dela. 

Vprašanje 3.1.9: Ali elektronsko poslovanje podpira projektno organizacijo (pošta, nadzor 

nad finančnimi obveznostmi na nivoju projekta ipd.)? 

Preglednica 29: Odgovori na vprašanje 3.1.9 

 

Šest občin (60 %) je odgovorilo pritrdilno, ena (10 %) delno in tri (30 %) nikalno. 

Pri občinah starih držav članic je bil glede elektronske podprtosti projektne organizacije 

prevladujoč pozitiven odgovor (3; 60 %), negativen pa v dveh občinah (40 %). 

Pri občinah novih držav članic je bil prevladujoč pozitiven odgovor (3; 60 %), pri eni (20 %) 

občini je bil odgovor delno in pri eni (20 %) negativen. Ena od občin novih držav članic, ki je 

podala odgovor delno, pojasnjuje, da elektronsko poslovanje podpira projektno organizacijo 

na področju knjigovodstva, ne pa pošte. 

Stanje podprtosti projektne organizacije z elektronskim poslovanjem je primerljivo v obeh 

skupinah občin.  

Projekte ima z elektronskim poslovanjem podprtih 60 % občin vzorca. 

Poleg vse zakonsko zahtevane podpore za redno poslovanje je koristna nadgradnja, ki 

omogoča spremljanje dogajanja na vseh področjih na nivoju projekta, ne glede na število 

zaposlenih, ki so udeleženi v procesu in nadzorujejo in izvajajo vsak svoj del nalog, kot je na 

primer združevanje zadev znotraj projekta pri pošti, pregled odprtih plačil po projektu in ne 

samo po fakturah ipd. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X 6 3 3 60% 60% 60%

Delno X 1 0 1 10% 0% 20%

Ne X X X 3 2 1 30% 40% 20%

10 5 5 100% 100% 100%
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Vprašanje 3.1.10 Ali so z razpoložljivostjo evropskih sredstev za projekte nastopile 

spremembe v načinu vodenja in v notranjih organizacijskih strukturah? 

Preglednica 30: Odgovori na vprašanje 3.1.10 

 

Na nivoju celotnega vzorca so z razpoložljivostjo evropskih sredstev za projekte nastopile 

spremembe v načinu vodenja in v notranjih organizacijskih strukturah v treh primerih (30 %), 

v enem (10 %) delno, medtem ko v šestih primerih (60 %) ni bilo sprememb.  

Vzorec izkazuje, da v občinah starih držav članic ni prišlo do sprememb (5; 100 %). Občina 

starih držav članic pojasnjuje, da je projektno delo v njihovi občini pogosto, zato so vsi 

potrebni procesi tudi dobro organizirani. 

V občinah novih držav članic je prišlo do sprememb v treh primerih (60 %), v enem primeru 

je prišlo do delnih sprememb (20 %) in v enem primeru ni bilo sprememb (20 %). Občine 

novih držav članic opisujejo, da je s pojavom evropskega denarja prišlo do ustanovitve ali 

koordinacijskih skupin ali evropskih oddelkov, ki izvajajo prijave projektov, lahko pa tudi 

projektno vodenje. V eni od občin so uvedli pozicijo vodij projektov, začeli ali izboljšali so 

procese za izvajanje projektov in spremljanje rezultatov, zvišala se je profesionalnost 

zaposlenih pri doseganju ciljev iz strateških dokumentov. Ena od občin novih držav članic je 

odgovorila, da kljub spremembi organizacijskih struktur z ustanovitvijo evropskega oddelka 

ni prišlo do s tem skladne spremembe v načinu vodenja. Glede načina vodenja pa je bila 

povratna informacija, da vodstvo dela na evropskih projektih ne jemlje kot resno delo. 

Nobena od občin starih držav članic ni omenila sprememb. Pri občinah novih držav članic je 

prišlo do sprememb v 60 %. Z razpoložljivostjo evropskih sredstev za projekte so bile v 

vzorcu zaznane spremembe v načinu vodenja in v notranjih organizacijskih strukturah v 30 %. 

Glede na to, da se je Švedska, najnovejša od starih držav članic v vzorcu, Evropski uniji 

pridružila leta 1995, sklepamo, da so bile vse te spremembe v občinah starih držav članic 

izvedene takrat, ko so se te srečale z novimi pogoji dela. Štiri nove države članice v vzorcu so 

se pridružile leta 2004, ena pa leta 2007, in je to zanje prva finančna perspektiva v Evropski 

uniji. Iz odgovorov razberemo, da so bile s finančno perspektivo občine novih držav članic 

postavljene v novo situacijo, ki so se ji v veliki večini prilagodile. Pri tem vprašanju 

predpostavljamo, da odgovori niso bili primerljivi, ker so spremembe nastajale v zelo 

različnih časovnih okvirih. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X 3 0 3 30% 0% 60%

Delno X 1 0 1 10% 0% 20%

Ne X X X X X X 6 5 1 60% 100% 20%

10 5 5 100% 100% 100%
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V sklopu vprašanj 3.2 dejavnika uspeha vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter 

predanost delu smo želeli raziskati, če vodstvo projektnim skupinam zagotavlja okolje za 

uspešno projektno delo. 

Vprašanje 3.2.1: Ali je določena jasna delitev nalog? 

Preglednica 31: Odgovori na vprašanje 3.2.1 

 

V sedmih občinah (70 %) je določena jasna delitev nalog, v dveh občinah (20 %) je odgovor 

včasih, v eni občini (10 %) pa je odgovor negativen. 

Pri občinah starih držav članic je bil prevladujoč odgovor glede jasne delitve nalog pozitiven 

(3; 60 %), sledita odgovora včasih (1; 20 %) in ne (1; 20 %). Pri občinah novih držav članic je 

bil prevladujoč odgovor pozitiven v štirih primerih (80 %), v eni občini (20 %) pa je bil 

odgovor včasih. 

Stanje je marginalno boljše v občinah novih držav članic, kjer je jasna delitev nalog prisotna v 

80 %. 

Jasna delitev nalog je določena v 70 %. Jasna delitev nalog je nujna za razumevanje vlog 

posameznih projektnih članov, koordinacijo celotne projektne skupine in planiranje aktivnosti 

ter je osnova za določitev osebne odgovornosti. 

Vprašanje 3.2.2: Ali je zagotovljeno zadostno število članov projektne skupine glede na obseg 

dela? 

Preglednica 32: Odgovori na vprašanje 3.2.2 

 

Pet občin (50 %) je odgovorilo pritrdilno, pet (50 %) z včasih in nobena nikalno. 

Pri občinah starih držav članic je bil prevladujoč odgovor glede zadostnega števila članov 

projektne skupine glede na obseg dela včasih (3; 60 %), sledi pa pritrdilni odgovor (2; 40 %). 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X X 7 3 4 70% 60% 80%

Včasih X X 2 1 1 20% 20% 20%

Ne X 1 1 0 10% 20% 0%

10 5 5 100% 100% 100%

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X 5 2 3 50% 40% 60%

Včasih X X X X X 5 3 2 50% 60% 40%

Ne 0 0 0 0% 0% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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Pri občinah novih držav članic je bil prevladujoč pritrdilen odgovor (3; 60 %), sledi mu 

odgovor včasih (2; 40 %). 

Zagotovitev zadostnega števila članov projektnih skupin glede na obseg dela je marginalno 

boljša v občinah novih držav članic in znaša 60 %. 

V projektnih skupinah je imenovano zadostno število članov glede na obseg dela v 50 %. V 

50 %, ko glede na obseg dela ni imenovano zadostno število članov, pomeni, da bo potrebno 

projektno delo opravljeno na račun preobremenjenosti projektnih članov ali pa ne bo 

opravljeno v roku. 

Vprašanje 3.2.3: Ali je zagotovljen zadosten čas za izvajanje nalog glede na roke? 

Preglednica 33: Odgovori na vprašanje 3.2.3 

 

Tri občine (30 %) so odgovorile pritrdilno, šest (60 %) z včasih in ena (10 %) nikalno. 

Pri občinah starih držav članic je bil prevladujoč odgovor glede zadostnega časa za izvajanje 

nalog glede na roke projektne skupine glede na obseg dela včasih (3; 60 %), sledi pritrdilni 

odgovor (2; 40 %). Tudi pri občinah novih držav članic je bil prevladujoč odgovor včasih (3; 

60 %), enakovredno pa sledita pritrdilni in nikalni odgovor (1; 20 %). 

Glede zagotovitve zadostnega časa za izvajanje nalog glede na roke je stanje marginalno 

boljše v občinah starih držav članic, kjer v 40 % ugotavljajo, da imajo zagotovljen zadosten 

čas za izvajanje nalog glede na roke. 

Zadosten čas za izvajanje nalog glede na roke je zagotovljen v 30 %. Ta delež je zaskrbljujoče 

nizek. Podobno kot pri odgovoru 3.2.2 pomeni, da bo potrebno projektno delo opravljeno na 

račun preobremenjenosti projektnih članov ali pa ne bo opravljeno v roku. 

Rezultata odgovorov 3.2.2 in 3.2.3 sta pri občinah starih držav članic enaka, kar je smiselno 

pravilno, saj mora biti načeloma ob zagotovljenem zadostnem številu članov projektnih 

skupin glede na obseg dela zagotovljen tudi zadosten čas za izvajanje nalog glede na roke. Pri 

občinah novih držav članic pa odgovora nista usklajena, saj odgovori kažejo, da je 

zagotovljeno zadostno število članov projektne skupine glede na obseg dela v 60 %, medtem 

ko je zagotovljen zadosten čas za izvajanje nalog glede na roke v 20 %. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X 3 2 1 30% 40% 20%

Včasih X X X X X X 6 3 3 60% 60% 60%

Ne X 1 0 1 10% 0% 20%

10 5 5 100% 100% 100%
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Vprašanje 3.2.4: Ali je izvedena prerazporeditev rednega operativnega dela projektnih 

članov, kadar je to potrebno? 

Preglednica 34: Odgovori na vprašanje 3.2.4 

 

V dveh občinah (20 %) je izvedena prerazporeditev rednega operativnega dela projektnih 

članov, kadar je to potrebno, v šestih občinah (60 %) je izvedena včasih, v dveh občinah 

(20 %) pa je odgovor negativen. 

Stanje v občinah starih in novih držav članic je identično. Pri treh občinah je prerazporeditev 

rednega operativnega dela projektnih članov, kadar je to potrebno, opravljena včasih (3; 

60 %), sledita potrdilni (1; 20 %) in nikalni odgovor (1; 20 %). 

Prerazporeditev rednega operativnega dela projektnih članov, kadar je to potrebno, je 

izvedena v 20 %.  

Zaposlenim so dodeljene redne operativne naloge, ki jih zaposlujejo večino ali ves delovni 

čas. V primeru, da se posameznika imenuje v projektno skupino, tudi če ima še možnost 

prevzeti dodatne naloge do polne obremenitve, pa to navadno ne pomeni, da je 

neizkoriščenost posameznega zaposlenega takšna, da lahko prevzame dela na projektu, če ta 

zahtevajo v povprečju 30, 50 ali več procentov njegovega delovnega časa. 

Prerazporeditve za krajša obdobja so potrebne tudi zaradi neenakomernih obremenitev pri 

projektnem delu, ko je v posameznih situacijah ali obdobjih potrebna prerazporeditev rednega 

operativnega dela projektnih članov. Odgovori kažejo, da do prerazporeditev prihaja 

zaskrbljujoče redko. Posledično to pomeni ali večjo obremenitev projektnih članov, ker poleg 

dodatnega projektnega dela opravljajo še vse operativno delo, ali projektni člani projektnega 

dela ne bodo opravili v roku ali bo ostalo neopravljeno operativno delo. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X 2 1 1 20% 20% 20%

Včasih X X X X X X 6 3 3 60% 60% 60%

Ne X X 2 1 1 20% 20% 20%

10 5 5 100% 100% 100%
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Vprašanje 3.2.5: Ali je priznano opravljeno delo izven delovnega časa? 

Preglednica 35: Odgovori na vprašanje 3.2.5 

 

V treh občinah (30 %) je priznano opravljeno delo izven delovnega časa kot nadure, v eni 

občini (10 %) je priznano ali kot navadne ure ali kot nadure, v petih občinah (50 %) kot 

navadne ure, v eni občini (10 %) pa čas sploh ni priznan. 

Pri treh občinah starih držav članic (60 %) je priznano opravljeno delo izven delovnega časa 

kot nadurno delo, v dveh (40 %) pa so dodatne ure priznane kot normalne ure. Ena ob občin 

starih držav članic, ki je podala pozitiven odgovor za priznavanje opravljenega dela izven 

delovnega časa v obliki normalnih ur, je dodatno pojasnila, da so izjema visoki javni 

uslužbenci, ki imajo navadno individualne pogodbe v katerih so z višino osebnega dohodka že 

zajeti posebni pogoji dela in se jim posledično delo izven delovnega časa dodatno ne 

priznava. 

Pri treh občinah novih držav članic (60 %) je priznano opravljeno delo izven delovnega časa 

kot navadne ure, pri eni občini (20 %) kot navadne ure ali kot nadure, pri eni občini (20 %) pa 

čas ni priznan. V eni od občin novih držav članic, kjer imajo priznavanje opravljenega dela 

izven delovnega časa v obliki normalnih ur in nadur, obstaja omejitev za dodatno delo do 

največ 6 nadur tedensko, pri drugi občini novih držav članic je potrebno priznane ure koristiti 

v istem mesecu. 

Stanje je marginalno boljše v občinah starih držav članic, saj se opravljeno delo izven 

delovnega časa vedno priznava.  

Opravljeno delo izven delovnega časa je v priznano v 90 % primerov, najsi bo to kot navadne 

ure ali nadure. 

Projektno delo je specifično z neenakomernimi obremenitvami predvsem v obdobju pred roki, 

kot na primer roki za izvedbo dela vsebine ali oddajo administrativnih poročil. Za doseganje 

ciljev je večkrat potrebno opraviti količino dela, ki presega redno delovno obveznost in traja 

dlje kot redni delovni čas. Glede na odgovore sklepamo, da je razumevanje managmenta za 

specifike projektnega dela, ki zajema delo tudi izven rednega delovnega časa, na marginalno 

višjem nivoju v občinah starih držav članic. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja, kot nadure X X X 3 3 0 30% 60% 0%

Ja, kot navadne ure 

ali nadure
X 1 0 1 10% 0% 20%

Ja, kot navadne ure X X X X X 5 2 3 50% 40% 60%

Ne X 1 0 1 10% 0% 20%

10 5 5 100% 100% 100%
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Vprašanje 3.2.6: Ali je določena jasna osebna odgovornost za izvedbo nalog? 

Preglednica 36: Odgovori na vprašanje 3.2.6 

 

Šest občin (60 %) je odgovorilo pritrdilno, dve (20 %) z včasih in dve (20 %) nikalno. 

Odgovori so bili identični pri občinah starih in novih držav članic. Prevladujoč odgovor glede 

jasne osebne odgovornosti za izvedbo nalog je pritrdilen v treh primerih (60 %), enakovredno 

sledita odgovora včasih (1; 20 %) in negativen odgovor (1; 20 %). 

Jasna osebna odgovornost za izvedbo nalog je izražena v 60 %. Jasna osebna odgovornost 

vseh članov projektnih skupin je nujna za doseganje projektnih ciljev pravilno in v roku.  

V sklopu vprašanj 3.3 dejavnika uspeha vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter 

predanost delu smo želeli proučiti stopnjo predanosti delu projektnih članov. 

Vprašanje 3.3.1: Ali so projektni člani usmerjeni v doseganje rezultatov? 

Preglednica 37: Odgovori na vprašanje 3.3.1 

 

V sedmih občinah (70 %) so projektni člani usmerjeni v doseganje rezultatov, v dveh občinah 

(20 %) včasih, v eni občini (10 %) pa je odgovor negativen. 

Pri treh občinah starih držav članic je bil odgovor pozitiven (60 %), enakovredno sledita 

odgovora včasih (1; 20 %) in ne (1; 20 %). Pri štirih občinah novih držav članic je bil odgovor 

pozitiven (80 %), sledi odgovor včasih (1; 20 %). 

Stanje je marginalno boljše v občinah novih držav članic, kjer so projektni člani usmerjeni v 

doseganje rezultatov v 80 %. 

Projektni člani so usmerjeni v doseganje rezultatov v 70 %. Doseganje rezultatov je bistveno, 

saj je od tega odvisno, ali bo evropski denar pridobljen in izplačan. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X 6 3 3 60% 60% 60%

Včasih X X 2 1 1 20% 20% 20%

Ne X X 2 1 1 20% 20% 20%

10 5 5 100% 100% 100%

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X X 7 3 4 70% 60% 80%

Včasih X X 2 1 1 20% 20% 20%

Ne X 1 1 0 10% 20% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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Vprašanje 3.3.2: Ali so projektni člani usmerjeni v iskanje rešitev za doseganje zastavljenih 

ciljev? 

Preglednica 38: Odgovori na vprašanje 3.3.2 

 

V sedmih občinah (70 %) so projektni člani usmerjeni v iskanje rešitev za doseganje 

zastavljenih ciljev, v dveh občinah (20 %) včasih, v eni občini (10 %) pa je odgovor 

negativen. 

Pri treh občinah starih držav članic je bil odgovor pozitiven (60 %), enakovredno sledita 

odgovora včasih (1; 20 %) in ne (1; 20 %). Pri štirih občinah novih držav članic je bil odgovor 

pozitiven (80 %), sledi odgovor včasih (1; 20 %). V vseh občinah je odgovor včasih pomenil, 

da je to odvisno od posameznika. 

Stanje je marginalno boljše v občinah novih držav članic, kjer so projektni člani usmerjeni v 

iskanje rešitev za doseganje zastavljenih ciljev v 80 %. 

Usmerjenost projektnih članov v iskanje rešitev za doseganje zastavljenih ciljev je prisotna v 

70 %. 

Vsak projekt je edinstven (Krajewski in Ritzman 1999, 796). Glede na naravo projektov, ki 

nudijo vedno nove izzive in ne rutinskega delovnega okolje, je iskanje rešitev za doseganje 

ciljev bistvenega pomena. 

Vprašanje 3.3.3: Ali so projektni člani pripravljeni vložiti dodatno delo v doseganje 

zastavljenih ciljev? 

Preglednica 39: Odgovori na vprašanje 3.3.3 

 

V štirih občinah (40 %) so bili projektni člani pripravljeni vložiti dodatno delo v doseganje 

zastavljenih ciljev, v petih občinah (50 %) včasih, v eni občini (10 %) pa je odgovor 

negativen. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X X 7 3 4 70% 60% 80%

Včasih X X 2 1 1 20% 20% 20%

Ne X 1 1 0 10% 20% 0%

10 5 5 100% 100% 100%

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X 4 1 3 40% 20% 60%

Včasih X X X X X 5 3 2 50% 60% 40%

Ne X 1 1 0 10% 20% 0%

10 5 5 100% 100% 100%



59 

Pri treh občinah starih držav članic je bil odgovor včasih (60 %), enakovredno sledita 

odgovora ja (1; 20 %) in ne (1; 20 %). Pri treh občinah novih držav članic je bil odgovor 

pozitiven (60 %), v dveh občinah (40 %) pa včasih. V vseh občinah je odgovor včasih 

pomenil, da je to odvisno od posameznika. 

Odgovori kažejo na večjo pripravljenost za vlaganje dodatnega dela v doseganje zastavljenih 

ciljev v občinah novih držav članic, in sicer v 60 %. 

Pripravljenost projektnih članov, da vložijo dodatno delo v doseganje zastavljenih ciljev, se 

kaže v 40 %. Pripravljenost projektnih članov, da vložijo dodatno delo v doseganje 

zastavljenih ciljev, lahko pomeni razliko med odobritvijo ali neodobritvijo financiranja 

projekta in razliko v kvaliteti odobrenega projekta. 

Vprašanje 3.3.4: Ali projektni člani spoštujejo roke? 

Preglednica 40: Odgovori na vprašanje 3.3.4 

 

V šestih občinah (60 %) projektni člani spoštujejo roke, v štirih občinah (40 %) včasih, v 

nobeni občini pa se ne srečujejo z nespoštovanjem rokov. 

Odgovori so identični pri občinah starih in novih držav članic. Odgovor je pozitiven pri 60 % 

občin in včasih pri 40 %. V vseh občinah je odgovor včasih pomenil, da je to odvisno od 

posameznika. 

Spoštovanje rokov je prisotno v 60 % vseh občin.  

Spoštovanje rokov je pri evropskih projektih kritičnega pomena. Za odstopanja zaradi 

objektivnih razlogov so po predhodnem soglasju dovoljena odstopanja od rokov, pri čemer pa 

nespoštovanje rokov ni objektivni razlog in lahko povzroči bistvene finančne posledice. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X 6 3 3 60% 60% 60%

Včasih X X X X 4 2 2 40% 40% 40%

Ne 0 0 0 0% 0% 0%

10 5 5 100% 100% 100%
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V sklopu vprašanj 3.4 dejavnika uspeha vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter 

predanost delu smo želeli ugotoviti, kaj pomeni imenovanje zaposlenih v projektno skupino na 

osebnem nivoju posameznika. 

Vprašanje 3.4.1: Ali pomeni imenovanje zaposlenih v projektno skupino povečanje obsega 

dela, projektno delo je dodatna naloga? 

Preglednica 41: Odgovori na vprašanje 3.4.1 

 

V dveh občinah (20 %) imenovanje v projektno skupino ni pomenilo povečanja obsega dela, 

v treh občinah (30 %) je bil odgovor včasih, v petih občinah (50 %) pa je imenovanje v 

projektno skupino pomenilo povečanje obsega dela oz. je bilo projektno delo dodatna naloga. 

Pri dveh občinah starih držav članic je bil odgovor pozitiven (40 %) ali negativen (40 %), 

odgovor včasih pa je podala ena občina (20 %). Ena od občin starih držav članic je utemeljila 

negativni odgovor, da večino dela prevzamejo zunanji izvajalci in zato za projektne člane 

znotraj občine ni dodatne obremenitve. 

Pri treh občinah novih držav članic je bil odgovor pozitiven (60 %), v dveh občinah (40 %) pa 

včasih. Ena od občin novih držav članic je odgovorila včasih z obrazložitvijo, da se povečanje 

obsega dela prizna projektnim članom in podpornim funkcijam, ne pa projektnim vodjem. 

Stanje je boljše v občinah starih držav članic, saj se v 40 % projektnim članom z 

imenovanjem v projektno skupino obseg dela ne poveča. Iz odgovorov zaključujemo, da so 

člani projektnih skupin v novih državah članicah v težjem položaju, saj imenovanje v 

projektno skupino zanje pomeni povečanje obsega dela in dodatno obremenitev. 

Imenovanje v projektno skupino ne pomeni povečanja obsega dela le v 20 %. Iz odgovorov 

sledi, da je delo na projektih dodatna naloga in pomeni povečanje obsega dela v 50 % ali 

delno povečanje obsega dela v 30 %. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ne X X 2 2 0 20% 40% 0%

Včasih X X X 3 1 2 30% 20% 40%

Ja X X X X X 5 2 3 50% 40% 60%

10 5 5 100% 100% 100%
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Vprašanje 3.4.2: Ali pomeni imenovanje zaposlenih v projektno skupino povečanje 

odgovornosti? 

Preglednica 42: Odgovori na vprašanje 3.4.2 

 

V dveh občinah (20 %) imenovanje v projektno skupino ne pomeni povečanja odgovornosti, v 

dveh občinah (20 %) pomeni povečanje odgovornosti včasih, v šestih občinah (60 %) pa 

pomeni povečanje odgovornosti. 

Odgovor je bil identičen v občinah starih in novih držav članic. 

Pri imenovanju v projektno skupino ne pride do povečanja odgovornosti le v 20 %. V večini 

primerov (60 %) imenovanje v projektno skupino pomeni tudi povečanje odgovornosti, včasih 

pa v 20 %. 

Projektni člani imajo odgovornost za opravljanje dela pravilno in v roku za doseganje ciljev 

projekta, kar je direktno povezano z odobritvijo ali izplačilom evropskih sredstev. Izvedeno 

delo in postopki so revidirani in ne dopuščajo odstopanj od pravil. 

Vprašanje 3.4.3: Ali prinese imenovanje zaposlenih v projektno skupino kakšne ugodnosti? 

Preglednica 43: Odgovori na vprašanje 3.4.3 

 

Imenovanje v projektno skupino v nobenem primeru ne rezultira v napredovanju, v dveh 

občinah je bil odgovor drugo (20 %), v treh občinah (30 %) so mnenja, da imenovanje članom 

projektnih skupin prinese spoštovanje zaradi opravljenega dela, v petih občinah (50 %) pa ne 

pomeni nobenih ugodnosti. 

V primeru občin starih držav članic so tri občine (60 %) odgovorile, da ugodnosti ni, v dveh 

občinah (40 %) pa so bili člani projektih skupin deležni spoštovanja. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ne X X 2 1 1 20% 20% 20%

Včasih X X 2 1 1 20% 20% 20%

Ja X X X X X X 6 3 3 60% 60% 60%

10 5 5 100% 100% 100%

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Napredovanje 0 0 0 0% 0% 0%

Drugo (plačilo) X X 2 0 2 20% 0% 40%

Spoštovanje X X X 3 2 1 30% 40% 20%

Brez ugodnosti X X X X X 5 3 2 50% 60% 40%

10 5 5 100% 100% 100%
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Od občin novih držav članic sta dve občini (40 %) odgovorili, da ugodnosti ni, v dveh (40 %) 

so imeli druge ugodnosti, v eni (20 %) pa je bil odgovor spoštovanje. V obeh občinah novih 

držav članic, ki sta kot odgovor navedli drugo, je bila ugodnost dodatno plačilo za dodatno 

delo. 

Stanje je marginalno boljše v občinah novih držav članic, kjer so v 40 % pod drugo navedli 

dodatno plačilo za dodatno delo. 

Delo v projektnih skupinah pomeni ugodnosti v 20 %. 

Odgovori na vprašanje 3.4.1 kažejo, da imenovanje v projektno skupino pomeni povečanje 

obsega dela v 80 %, odgovori na vprašanje 3.4.2 kažejo, da imenovanje v projektno skupino 

pomeni povečanje odgovornosti v 80 %, medtem ko odgovori na vprašanje 3.4.3 kažejo, da se 

pojavlja ugodnost le v 20 %, in sicer v obliki dodatnega plačila za dodatno delo. 

V občinah starih držav članic pomeni imenovanje v projektno skupino povečan obseg dela v 

40 % in povečanje odgovornosti v 60 %. Kot priznanje za delo v projektni skupini projektni 

člani pridobijo spoštovanje v 40 %. 

V občinah novih držav članic pomeni imenovanje v projektno skupino povečan obseg dela v 

60 % in povečanje odgovornosti v 60 %. Kot priznanje za delo v projektni skupini sledi 

dodatno plačilo za dodatno delo v 40 % ali pridobitev spoštovanja v 20 %. 

V nobeni občini delo na evropskih projektih ne rezultira v napredovanju. 

Iz odgovorov zaključujemo, da je motivacija projektnih članov za kvalitetno delo, ki prinaša 

občinam nepovratna evropska sredstva, pretežno intrinzične narave in da je lastna motivacija 

glavno vodilo projektnih članov za njihovo dobro delo (Tompkins 2005, 306). Tak pristop ne 

daje trajnostnih rezultatov. 

4.3.2 Splošni komentarji udeležencev 

Pri dejavniku uspeha vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter predanost delu so podali 

splošne komentarje le predstavniki občin novih držav članic, in sicer v zvezi z nagrajevanjem. 

V prvi občini predlagajo sistem nagrajevanja za projektne člane, ker v sedanjem sistemu ni 

spodbud za sodelovanje, kar je predvsem vidno pri visokih javnih uslužbencih. V drugi občini 

bi s sistemom nagrajevanja uravnavali sodelovanje podpornih funkcij (oddelkov občinskih 

uprav), katerih zaposleni niso zainteresirani za sodelovanju pri izvedbi projektov.  

Udeleženci raziskave so podali tudi svoja mnenja o koristnem izobraževanju za projektne 

člane.  
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Ena od občin starih držav članic je podala informacijo, da izobraževanja nimajo, ker projekte 

izvajajo zunanji izvajalci. Interes za interno izvajanje projektov je prisoten le pri tehničnemu 

kadru. V drugi občini starih držav članic se izkazuje potreba po izobraževanju za evropski 

projektni management in angleščini, ki je uradni jezik na mednarodnih projektih. 

Ena od občin novih držav članic je podala informacijo, da imajo na voljo notranje 

izobraževanje za projektne vodje, za pet občin pa je bil v letih 2009-2010 izveden evropski 

projekt za izobraževanje o projektnem vodenju. Leta 2005 so ustanovili koordinacijsko 

skupino za evropske projekte, vendar potrebujejo še nadaljnje spremembe za podporo 

evropskih projektov. 

Druga občina novih držav članic je bila mnenja, da bi izobraževanje o projektih morale 

izvajati zunanje institucije za evropske projekte, da bi vse udeležene stranke razumele in 

medsebojno uskladile svoje naloge. Tretja občina novih držav članic je povedala, da zunanje 

institucije za podporo evropskih projektov ne razumejo, kaj naj bi občine delale.  

Četrta občina novih držav članic je podala informacijo, da je njihovo znanje rezultat učenja z 

delom. Občine bi želele prikaze primerov dobrih praks. Regionalno ministrstvo je pripravilo 

izobraževanje, vendar niso bili usposobljeni za izobraževanje. Situacijo otežuje visoka 

fluktuacija kadra na lokalni in državni ravni zaradi nizkih dohodkov v primerjavi s privatnim 

sektorjem. Glede samega dela na evropskih projektih pa izpostavljajo pomen priprave 

kvalitetnih projektnih planov za izvedbo projektov in njihovo vzdrževanje ter identifikacijo in 

nadzorovanje tveganj in težav med projektom. 

4.3.3 Sinteza rezultatov  

Rezultati raziskave za dejavnik uspeha vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter 

predanost delu so podani v prilogi (Priloga 8). 

Vprašanja iz sklopa 3.1 na temo načina vodenja in organizacijskih struktur v občinah 

Za področje sklopa vprašanj 3.1 na temo način vodenja in organizacijskih struktur v občini bi 

želeli okolje, ki je primerno za izvajanje projektov, najsi bo to institucionalizirana projektna 

organizacija ali drug tip organizacije; planiranje vseh potrebnih aktivnosti in resursov na 

primernem nivoju podrobnosti za obdobje trajanja projekta; jasno vlogo projektnega 

sponzorja (politične osebnosti, člana managementa); jasno komunikacijsko pot med projektno 

skupino, projektnim sponzorjem, managementom in političnimi osebnostmi ter hiter odziv 

managementa v primeru težav pri izvajanju projekta. V kolikor je to potrebno zaradi rokov, 

morajo imeti procesi v zvezi s projekti prednost pred ostalimi procesi. Pri izvedbi projektov 

niso pomembne samo projektne skupine, saj so za svoje delo do neke mere odvisne od 

podpornih funkcij (oddelki občinskih uprav), ki morajo biti dobro organizirane, nuditi dobro 

podporo projektnim skupinam in biti usmerjene v iskanje rešitev. Za spremljanje izvajanja 
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projektov je bistvena tudi elektronsko podprta projektna organizacija, ki združuje redne 

aktivnosti poslovanja na projektnem nivoju. S spremembo načina dela, ki ga narekuje 

evropsko sofinanciranje, je bilo potrebno prilagoditi način vodenja in notranje organizacijske 

strukture. 

Vprašanje 3.1.1: Okolje za izvedbo projektov je urejeno v 90 %, najsi bo to 

institucionalizirana projektna organizacija ali drug tip organizacije. Stanje je marginalno 

boljše v občinah novih držav članic kot v občinah starih držav članic, saj je okolje za izvedbo 

projektov vedno urejeno (100 %). 

Vprašanje 3.1.2: Občine v 60 % planirajo potrebne aktivnosti in resurse na primernem nivoju 

podrobnosti za obdobje trajanja projekta, vendar pogosteje v občinah novih držav članic 

(80 %) kot v občinah starih držav članic. 

Vprašanje 3.1.3: Jasno vlogo projektnega sponzorja ima 60 % občin. Stanje je boljše pri 

občinah starih držav članic, kjer je jasna vloga projektnega sponzorja prisotna v 80 %. 

Vprašanje 3.1.4: Jasna komunikacijska pot med projektno skupino, projektnim sponzorjem, 

managementom in političnimi osebnostmi obstaja v 80 % občin. Vzorec izkazuje boljše stanje 

v občinah novih držav članic, saj imajo vse jasno komunikacijsko pot. 

Vprašanje 3.1.5: Hiter odziv managementa v primeru težav pri izvajanju projekta navaja 80 % 

občin. Odgovori kažejo na to, da je odzivnost managementa v občinah novih držav članic 

večja, saj je odziv vedno hiter. 

Vprašanje 3.1.6: Izvajanje procesov v zvezi s projekti ima prednost pred ostalimi procesi, 

kadar je to potrebno, v 20 % občin. Prednost procesov v zvezi s projekti pred ostalimi procesi 

je prisotna samo v občinah novih držav članic. V kolikor se vsi postopki za evropske projekte 

dajo izvesti znotraj terminov za doseganje rokov projekta, prednost procesov v zvezi s 

projekti pred ostalimi procesi ni potrebna. 

Vprašanje 3.1.7: Podporne funkcije (oddelki občinskih uprav) so dobro organizirane za 

nudenje dobre podpore projektnim skupinam le v 20 %. Odgovori so bili identični v starih in 

novih državah članicah.  

Vprašanje 3.1.8: Podporne funkcije (oddelki občinskih uprav) so usmerjene v iskanje rešitev 

le v 30 %. Stanje je marginalno boljše v občinah starih držav članic, kjer je usmerjenost v 

iskanje rešitev prisotna v 40 %. 

Vprašanje 3.1.9: Projekte ima z elektronskim poslovanjem podprte 60 % občin vzorca. Stanje 

je primerljivo v obeh skupinah občin.  
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Vprašanje 3.1.10: Z razpoložljivostjo evropskih sredstev za projekte so bile v vzorcu zaznane 

spremembe v načinu vodenja in notranjih organizacijskih strukturah v 30 %. Nobena od občin 

starih držav članic ni omenila sprememb. Sklepamo, da so bile vse te spremembe v občinah 

starih držav članic izvedene takrat, ko so se srečale z novimi pogoji dela. Pri občinah novih 

držav članic je prišlo do sprememb v 60 %. Pri tem vprašanju predpostavljamo, da odgovori 

niso primerljivi, ker so spremembe nastajale v zelo različnih časovnih obdobjih. 

Primerjava stanja med občinami starih in novih držav članic (Priloga 7) za dejavnik uspeha 

sistemsko in strateško razmišljanje za sklop način vodenja in organizacijske strukture v 

občinah kaže boljše pogoje za projektno delo v občinah novih držav članic, kjer je okolje 

pogosteje primerno za izvajanje projektov; v več primerih se izvaja planiranje vseh potrebnih 

aktivnosti in resursov na primernem nivoju podrobnosti za obdobje trajanja projekta; večkrat 

obstaja jasna komunikacijska pot med projektno skupino, projektnim sponzorjem, 

managementom, političnimi osebnostmi; v primeru težav pri izvajanju projekta je odziv 

managementa vedno hiter in izvajanje procesov v zvezi s projekti ima prednost pred ostalimi 

procesi, kadar je to potrebno. 

V obeh skupinah občin je izkazana slaba podpora oddelkov občinskih uprav projektnim 

skupinam in birokratski način dela z malo pripravljenosti za iskanje rešitev. 

Spremembe v načinu vodenja in v notranjih organizacijskih strukturah kot posledica 

razpoložljivosti evropskih sredstev za projekte so bile izkazane le v občinah novih držav 

članic. Pri tem vprašanju predpostavljamo, da odgovori niso bili primerljivi, ker so 

spremembe nastajale v zelo različnih časovnih okvirih, ko so bile občine s pridružitvijo 

Evropski uniji potencialno postavljene v novo situacijo. 

Vprašanja iz sklopa 3.2 glede zagotavljanja okolja za uspešno projektno delo 

Za področje sklopa vprašanj 3.2 bi želeli, da vodstvo projektnim skupinam zagotavlja okolje 

za uspešno projektno delo z jasno delitvijo nalog, z zagotovljenim zadostnim številom članov 

projektnih skupin glede na obseg dela, z zagotovljenim zadostnim časom za izvajanje nalog 

glede na roke, po potrebi izvede prerazporeditev rednega operativnega dela projektnih članov 

in priznava opravljeno delo izven delovnega časa, kadar je to potrebno zaradi zagotavljanja 

rokov. Ko so izpolnjeni zgornji pogoji, pa je potrebno zahtevati jasno osebno odgovornost za 

izvedbo nalog. 

Vprašanje 3.2.1: Jasna delitev nalog je določena v 70 %. Stanje je marginalno boljše v 

občinah novih držav članic, kjer je jasna delitev nalog prisotna v 80 %. 

Vprašanje 3.2.2: V projektnih skupinah je imenovano zadostno število članov glede na obseg 

dela v 50 %. Stanje je glede na odgovore marginalno boljše v občinah novih držav članic, kjer 

je zagotovljeno v 60 %. 
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Vprašanje 3.2.3: Zadosten čas za izvajanje nalog glede na roke je zagotovljen v 30 %. Stanje 

je marginalno boljše v občinah starih držav članic, kjer v 40 % ugotavljajo, da imajo 

zagotovljen zadosten čas za izvajanje nalog glede na roke. 

Vprašanje 3.2.4: Prerazporeditev rednega operativnega dela projektnih članov, kadar je to 

potrebno, je izvedena v 20 %. Stanje v občinah starih in novih držav članic je identično.  

Vprašanje 3.2.5 Opravljeno delo izven delovnega časa je v priznano v 90 %. Stanje je 

marginalno boljše v občinah starih držav članic, saj se opravljeno delo izven delovnega časa 

vedno priznava.  

Vprašanje 3.2.6: Jasna osebna odgovornost za izvedbo nalog je izražena v 60 %. Stanje v 

občinah starih in novih držav članic je identično. 

Primerjava stanja med občinami starih in novih držav članic (Priloga 7) za dejavnik uspeha 

sistemsko in strateško razmišljanje kaže za sklop 3.2 glede zagotavljanja okolja za uspešno 

projektno delo le marginalne razlike med občinami starih in novih držav članic. 

Pri vprašanjih 3.2.2 in 3.2.3 prihaja pri odgovorih občin novih držav članic do neusklajenosti, 

saj mora biti načeloma ob zagotovljenem zadostnem številu članov projektnih skupin glede na 

obseg dela zagotovljen tudi zadosten čas za izvajanje nalog glede na roke. Pri odgovoru 3.2.2 

o zagotovljenem zadostnem številu članov projektne skupine glede na obseg dela se kaže 

marginalno boljše stanje v občinah novih držav članic in pri odgovoru 3.2.3 o zagotovljenem 

zadostnem času za izvajanje nalog glede na roke v občinah starih držav članic. 

V obeh skupinah občin je izkazano slabo stanje glede zagotavljanja zadostnega časa za 

izvajanje nalog glede na roke in izvajanja prerazporeditev rednega operativnega dela 

projektnih članov, kadar je to potrebno.  

V obeh skupinah občin pa je izkazano dobro razumevanje managementa in priznavanje 

razlike v delovnih pogojih med tipičnim delom v občinski administraciji in delom na 

evropskih projektih s priznavanjem opravljenega dela izven delovnega časa. 

Vprašanja iz sklopa 3.3 na temo predanosti delu projektnih članov 

Za področje sklopa vprašanj 3.3 o stopnji predanosti delu projektnih članov bi želeli projektne 

člane, ki so usmerjeni v doseganje rezultatov, v iskanje rešitev za doseganje zastavljenih 

ciljev, ki so pripravljeni vložiti dodatno delo v doseganje zastavljenih ciljev in spoštujejo 

roke. 

Vprašanji 3.3.1 in 3.3.2: Odgovori na vprašanji o usmerjenosti projektnih članov v doseganje 

rezultatov in v iskanje rešitev za doseganje zastavljenih ciljev so identični. Projektni člani so 

usmerjeni v doseganje rezultatov in v iskanje rešitev za doseganje zastavljenih ciljev v 70 %. 
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Stanje je marginalno boljše v občinah novih držav članic, kjer so projektni člani usmerjeni v 

doseganje rezultatov in v iskanje rešitev za doseganje zastavljenih ciljev v 80 %. 

Vprašanje 3.3.3: Pripravljenost projektnih članov, da vložijo dodatno delo v doseganje 

zastavljenih ciljev, se kaže v 40 %. Odgovori kažejo na večjo pripravljenost za vlaganje 

dodatnega dela v doseganje zastavljenih ciljev v občinah novih držav članic, in sicer v 60 %. 

Vprašanje 3.3.4: Spoštovanje rokov je prisotno v 60 % vseh občin. Odgovori so identični pri 

občinah starih in novih držav članic.  

Primerjava stanja med občinami starih in novih držav članic (Priloga 7) za dejavnik uspeha 

sistemsko in strateško razmišljanje za sklop vprašanj 3.3 o stopnji predanosti delu projektnih 

članov kaže večjo predanost delu projektnih članov v občinah novih držav članic. 

Spoštovanje rokov je enako prisotno v občinah starih in novih držav članic. 

Vprašanja iz sklopa 3.4 o pomenu imenovanja zaposlenih v projektno skupino na osebnem 

nivoju posameznika 

Za področje sklopa vprašanj 3.4 o pomenu imenovanja zaposlenih v projektno skupino na 

osebnem nivoju posameznika je potrebno zagotoviti nagrajevanje, ki odraža spremembe 

pogojev dela zaposlenih, ki so imenovani v projektne skupine, kot sta povečanje obsega dela 

in povečanje odgovornosti. 

Vprašanje 3.4.1: Imenovanje v projektno skupino ne pomeni povečanja obsega dela le v 

20 %. Iz odgovorov sledi, da je delo na projektih dodatna naloga in pomeni povečanje obsega 

dela v 50 % ali delno povečanje obsega dela v 30 %. Stanje je boljše v občinah starih držav 

članic, saj se v 40 % projektnim članom z imenovanjem v projektno skupino obseg dela ne 

poveča.  

Vprašanje 3.4.2: Pri imenovanju v projektno skupino ne pride do povečanja odgovornosti le v 

20 %. V večini primerov (60 %) imenovanje v projektno skupino pomeni tudi povečanje 

odgovornosti, včasih pa v 20 %. Odgovor je bil identičen v občinah starih in novih držav 

članic. 

Vprašanje 3.4.3: Delo v projektnih skupinah pomeni ugodnosti v 20 %. Stanje je boljše v 

občinah novih držav članic, kjer so v 40 % pod drugo navedli dodatno plačilo za dodatno 

delo. 

Primerjava stanja med občinami starih in novih držav članic (Priloga 7) za dejavnik uspeha 

sistemsko in strateško razmišljanje za sklop vprašanj 3.4 o pomenu imenovanja zaposlenih v 

projektno skupino na osebnem nivoju posameznika kaže na boljše stanje v občinah starih 

držav članic, saj se z imenovanjem v projektno skupino projektnim članom obseg dela poveča 
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v manj primerih, glede povečanja odgovornosti je stanje identično, medtem ko so pri 

ugodnostih kaže na boljše stanje v občinah novih držav članic. 

Za dejavnik uspeha vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter predanost delu je stanje 

pereče in zahteva takojšnje ukrepanje (1 %-33 %) (Priloga 10) za zagotovitev prednostnega 

izvajanja procesov v zvezi s projekti, kadar je to potrebno; izboljšanja organiziranosti in 

podpore podpornih funkcij (oddelki občinskih uprav); orientiranosti podpornih funkcij 

(oddelki občinskih uprav) v iskanje rešitev in nebirokratski način dela. 

Projektnim skupinam je potrebno zagotoviti okolje za uspešno projektno delo z zagotovljenim 

zadostnim časom za izvajanje nalog glede na roke in prerazporeditvijo rednega operativnega 

dela projektnih članov, kadar je to potrebno. 

Urediti je potrebno tudi situacijo pri zaposlenih, imenovanih v projektno skupino, z 

ohranjanjem obsega dela in stopnje odgovornosti, oziroma spoštovati vzročno posledično 

povezavo med povečanim obsegom dela in povečano odgovornostjo s sistemom nagrajevanja. 

Stanje je zadovoljivo in ga je potrebno izboljšati (34 %-66 %) (Priloga 11) pri planiranju vseh 

potrebnih aktivnosti in resursov na primernem nivoju podrobnosti za obdobje trajanja 

projekta: določiti jasno vlogo projektnega sponzorja (politična osebnost, član managementa) 

in podpreti projektno organizacijo z elektronskim poslovanjem (pošta, nadzor nad finančnimi 

obveznostmi na nivoju projekta ipd.).  

Zagotoviti je potrebno zadostno število članov projektnih skupin glede na obseg dela in 

določiti jasno osebno odgovornost za izvedbo nalog. 

Projektne člane je potrebno motivirati za vlaganje dodatnega dela v doseganje zastavljenih 

ciljev in spoštovanja rokov. 

Stanje je dobro in zahteva manjše izboljšave (67 %-100 %) (Priloga 12) glede primernosti 

okolja za izvajanje projektov (institucionalizirana projektna organizacija ali drug tip 

organizacije); jasne komunikacijske poti med projektno skupino, projektnim sponzorjem, 

managementom in političnimi osebnostmi ter hitrosti odziva managementa v primeru težav 

pri izvajanju projekta. 

Jasna delitev nalog je načeloma določena, opravljeno delo izven delovnega časa je načeloma 

priznano. 

Projektni člani so v večini usmerjeni v doseganje rezultatov in iskanje rešitev za doseganje 

zastavljenih ciljev. 
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4.4 Potencial znanja 

Pridobitev poglobljenega znanja zahteva razvijanje potenciala in povezovanje, za kar so 

potrebne redne strukturirane dejavnosti, kot so konference, publikacije in podiplomski študiji. 

Povezovanje javnih uslužbencev in širše znanstvene skupnosti, vključno z mednarodnimi 

organizacijami in strokovnjaki, pa je nujno za izmenjavo operativnega znanja, izmenjave 

znanj med kolegi, zviševanja standarda in ustvarjanja okolja za inovacije (povzeto po 

University of Strathclyde 2009). 

Za ta dejavnik uspeha velja predpostavka, da za vsako evropsko občino, prejemnico sredstev 

iz evropskih skladov, ne moremo predpostaviti, da je reprezentativna za okolje na tem 

področju v svoji državi zaradi morebitnih lastnih organizacijskih posebnosti v načinu 

upravljanja in organizacijskih struktur v zvezi z evropskimi projekti. 

4.4.1 Analiza podatkov 

Na vprašanje znotraj dejavnika uspeha potencial znanja je bilo možno podati več odgovorov 

glede na različne načine, ki jih občine uporabljajo. Odgovorov vsebinsko ni možno razvrstiti 

po ugodnosti, kot pri prejšnjih treh dejavnikih uspeha. V tabelah so odgovori razvrščeni po 

pogostosti odgovorov. 

Vprašanje 4.1: Kako so občine ob pojavu evropskih sredstev pridobile potrebna nova znanja? 

Preglednica 44: Odgovori na vprašanje 4.1 

 

Kot najpogostejši način pridobivanja potrebnih novih znanj občine navajajo učenjem z delom 

v 42 %, sledita kadrovanje iz privatnega sektorja in izobraževanje javnih uslužbencev s po 

26  % in v 6 % uporaba zunanjih izvajalcev. 

V odgovorih občin starih držav članic prevladujeta s po 36 % učenje z delom in kadrovanje iz 

privatnega sektorja, sledita odgovora izobraževanje javnih uslužbencev v 18 % in v 9 % 

odgovor drugo, tj. delo izvajajo zunanji izvajalci. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Učenje z delom X X X X X X X X 8 4 4 42% 36% 50%

Kadrovanje iz 

privatnega sektorja
X X X X X 5 4 1 26% 36% 12%

Izobraževanje javnih 

uslužbencev
X X X X X 5 2 3 26% 18% 38%

Drugo 

(zunanji izvajalci)
X 1 1 0 6% 9% 0%

19 11 8 100% 100% 100%
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V odgovorih občin novih držav članic prevladuje učenje z delom v 50 %, sledi izobraževanje 

javnih uslužbencev v 38 % in kadrovanje iz privatnega sektorja v 12 %. 

Učenje z delom je dolgotrajna metoda, kader se izoblikuje v času trajanja projekta s pristopom 

poskusov in napak, ki lahko imajo v primeru evropskih projektov tudi finančne posledice.  

Pri kadrovanju iz privatnega sektorja je možno zaposliti že izoblikovan kader na področju 

projektnega dela in iz organizacijske kulture z usmerjenostjo v rezultate, kader mora osvojiti 

le specifična pravila, ki jih narekuje sofinanciranje. Kader iz privatnega sektorja lahko na 

področje evropskih projektov v javni upravi prinese mnogo več kot obvladovanje projektnega 

dela, npr. miselnost in organizacijo dela, ki sledi iz kulture managementa učinkovitosti, 

usmerjenost v rezultate in ne le v opravljanje nalog. 

Izobraževanje je dolgotrajna metoda, uspešnost pa je odvisna od kvalitete izobraževanja za 

področje organizacije in izvajanja dela na evropskih projektih.  

Vključitev zunanjih izvajalcev je kratkoročna rešitev. Dodatna znanja pridobivajo zunanji 

sodelavci. Ob poteku pogodbenega razmerja je za občino izgubljeno vse pridobljeno znanje in 

se s postavitvijo nove projektne skupine iz drugih zunanjih izvajalcev proces vrne na začetek 

krivulje učenja. 

V občinah starih držav članic so s kadrovanjem iz privatnega sektorja na področje projektov 

zaposlili že izoblikovan kader iz okolja, usmerjenega v rezultate, ki je pridobil specifična 

znanja z učenjem z delom in je v javno upravo prinesel miselnost managementa učinkovitosti. 

Obstoječi javni uslužbenci so se učili z delom in imeli zagotovljeno izobraževanje. 

Kombinacija obeh kadrovski skupin lahko povzroči preskok pri novem načinu dela. 

V občinah novih držav članic so gradili na obstoječih javnih uslužbencih, ki so se učili z 

delom in so imeli zagotovljeno izobraževanje, ki je potekalo znotraj obstoječe organizacijske 

kulture administracije (povzeto po Žuber in Bienias 2008, 86). Kadrovanja iz privatnega 

sektorja je bilo malo. Primer občin novih držav članic kaže na proces postopnih izboljšav. 
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Vprašanje 4.2: Kakšno izobraževanje je na voljo članom projektnih skupin? 

Preglednica 45: Odgovori na vprašanje 4.2 

 

Kot najpogostejši način izobraževanja je bila v 50 % navedena udeležba na konferencah in 

uporaba pisnih gradiv, s po 17 % sledita specifično izobraževanje za delo na evropskih 

projektih in splošno izobraževanje za projektni management, izobraževanje s podiplomskim 

študijem se pojavlja v 11 % in v 6 % ni dodatnega izobraževanja. 

Pri občinah starih držav članic je bil kot najpogostejši način izobraževanja v 57 % navedena 

udeležba na konferencah in uporaba pisnih gradiv, s po 14 % sledijo splošno izobraževanje za 

projektni management, izobraževanje s podiplomskim študijem in brez dodatnega 

izobraževanja. Nobena občina starih držav članic ni navedla primera zagotovljenega 

specifičnega izobraževanja za delo na evropskih projektih. S strani občine starih držav članic 

je bila izkazana potreba po dodatnem izobraževanju za tehnični kader. 

Pri občinah novih držav članic je bila v 45 % kot najpogostejši način izobraževanja navedena 

udeležba na konferencah in uporaba pisnih gradiv, sledijo specifično izobraževanje za delo na 

evropskih projektih v 27 %, splošno izobraževanje za projektni management v 18 % in 

izobraževanje s podiplomskim študijem v 9 %. Nobena občina novih držav članic ni navedla 

primera, ko izobraževanja ne bi bilo. Ena od občina novih držav članic je poudarila, da je 

podiplomski študij omogočen in hkrati plačan. 

Kot najpogostejšo metodo izobraževanja se kaže udeležba na konferencah in uporaba pisnih 

gradiv, kar je pretežno pasivna oblika učenja. Stanje glede izobraževanja je bolj prisotno v 

občinah novih držav članic, občine so izenačene le na področju udeležbe na podiplomskem 

študiju. Ko zaposleni vedo, da jim organizacija dolgoročno pomaga izboljševati znanja, se 

lojalnost in predanost organizaciji zvišata (Krajewski in Ritzman 1999, 149). 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Udeležba na 

konferencah, 

pisna gradiva

X X X X X X X X X 9 4 5 50% 57% 45%

Specifično 

izobraževanje za 

evropske projekte

X X X 3 0 3 17% 0% 27%

Splošno izobraževanje 

za projektni 

management

X X X 3 1 2 17% 14% 18%

Podiplomski študiji X X 2 1 1 11% 14% 9%

Brez izobraževanja X 1 1 0 6% 14% 0%

18 7 11 100% 100% 100%
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Vprašanje 4.3: Kakšna je stopnja znanja oz. usposobljenosti članov projektnih skupin? 

Preglednica 46: Odgovori na vprašanje 4.3 

 

Pri osnovno usposobljenih projektnih članih predvidevamo, da izvajajo naloge po navodilih, 

pri srednje usposobljenih projektnih članih predvidevamo, da izvajajo naloge samostojno, 

medtem ko pri dobro usposobljenih projektnih članih pričakujemo, da samostojno vodijo 

projekte. 

Na celotnem vzorcu je izračunano povprečje znotraj deležev za posamezni odgovor v 

občinah. Delež osnovno usposobljenih članov projektnih skupin je v povprečju 23 %, 

napredno usposobljenih 60 % in visoko usposobljenih 21 %.  

Pri občinah starih držav članic je razmerje deleža projektnih članov po usposobljenosti 21 % 

osnovno, 71 % napredno in 14 % visoko usposobljenih. Pri občinah novih držav članic pa 

25 % osnovno, 48 % napredno in 27 % visoko usposobljenih. 

Zastopanost nizko usposobljenih projektnih članov je primerljiva v obeh vzorcih, pri občinah 

starih držav članic je povprečje višje od skupnega povprečja pri napredno usposobljenih 

projektnih članih, medtem ko je pri občinah novih držav članic višje od skupnega povprečja 

pri visoko usposobljenih projektnih članih.  

Glede na to, da je vsak projekt edinstven (Krajewski in Ritzman 1999, 796), da projektno 

okolje nudi vedno nove izzive, potrebo po samostojnem delu in iskanje rešitev, je smiselno 

imenovanje pretežnega števila članov projektnih skupin, ki so napredno ali visoko 

usposobljeni. Ker je rutinskega dela malo, je tudi potreba po osnovno usposobljenih 

projektnih članih nizka. 

Povprečno

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ

Osnovna usposobljenost 0% 0% 30% 55% 20% 10% 3% 40% 10% 60% 23% 21% 25%

Napredna usposobljenost 100% 100% 60% 35% 60% 60% 82% 20% 50% 30% 60% 71% 48%

Visoka usposobljenost 0% 0% 40% 10% 20% 30% 15% 40% 40% 10% 21% 14% 27%
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Vprašanje 4.4: Kaj je vir za prenos znanja za člane projektnih skupin? 

Preglednica 47: Odgovori na vprašanje 4.4 

 

V 48 % je bil odgovor, da se izvaja prenos znanja od projektnih članov z drugih projektov, v 

24 % sledi prenos znanja od mednarodnih organizacij in strokovnjakov, v 19 % prenos znanja 

od znanstvenih sodelavcev in v 10 % so bili vir znanja komercialni zunanji sodelavci. 

Pri občinah starih držav članic je bil s 56 % najpogostejši odgovor, da se izvaja prenos znanja 

od projektnih članov z drugih projektov, v 22 % je bil prenos znanja od znanstvenih 

sodelavcev, s po 11 % sledita prenos znanja od mednarodnih organizacij in strokovnjakov ter 

komercialnih zunanjih sodelavcev. 

Pri občinah novih držav članic je bil z 42 % najpogostejši odgovor, da se izvaja prenos znanja 

od projektnih članov z drugih projektov, v 33 % je bil opažen prenos znanja od mednarodnih 

organizacij in strokovnjakov, v 17 % od znanstvenih sodelavcev in v 8 % od komercialnih 

zunanjih sodelavcev. 

Glede na odgovore se kaže, da je v občinah starih in novih držav članic glavni vir znanja 

interen in da je glavni prenos znanja med projektnimi člani različnih projektov, pri občinah 

novih držav članic so pomemben vir še mednarodne organizacije in strokovnjaki, pri obeh 

skupinah občin pa tudi znanstveni sodelavci. 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Projektni člani z 

drugih projektov
X X X X X X X X X X 10 5 5 48% 56% 42%

Mednarodne 

organizacije in 

strokovnjaki

X X X X X 5 1 4 24% 11% 33%

Znanstveni sodelavci X X X X 4 2 2 19% 22% 17%

Komercialni zunanji 

sodelavci
X X 2 1 1 10% 11% 8%

21 9 12 100% 100% 100%
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Vprašanje 4.5: Kako prihaja do izgube znanja? 

Preglednica 48: Odgovori na vprašanje 4.5 

 

Na skupnem vzorcu beležijo občine kot največja vira izgube znanja s po 30 % neimenovanje 

projektnih članov in predajanje dela v izvajanje zunanjim institucijam. Enakovredno sledita s 

po 20 % pogosta menjava zaposlenih in drugo, tj. do izgube znanja ne prihaja. 

Pri občinah starih držav članic za vir izgube znanja najpogosteje navajajo razloga, da 

projektni člani niso ponovno imenovani in predajanje dela v izvajanje zunanjim institucijam s 

po 40 %. V 20 % sledi odgovor drugo, tj. da izgube znanja ni, medtem ko v nobeni občini ne 

prihaja do izgube znanja zaradi pogoste menjave zaposlenih. Obe občini starih držav članic 

navajata, da prihaja do izgube znanja na vsebinskem delu, ki ga izvajajo zunanje institucije.  

Pri občinah novih držav članic je kot najpogostejši razlog za izgubo znanja v 40 % navedena 

pogosta menjava zaposlenih, z 20 % sledijo odgovori, da projektni člani niso ponovno 

imenovani, delo izvajajo zunanje institucije in drugo, tj. izgube znanja ne opažajo. Ena od 

občin novih držav članic je povedala, da so visoko fluktuacijo kadra zaznavali nekje do leta 

2009. V drugi občini novih držav članic je fluktuacija kadra še vedno visoka zaradi pogojev 

dela in nizkih osebnih dohodkov. 

Vsi navedeni razlogi za izgubo znanja so zastopani na celotnem vzorcu. Bistvena razlika med 

občinami starih in novih držav članic je, da občine starih držav članic kažejo stabilnost kadra 

in izgube znanja zaradi pogoste menjave zaposlenih ne opažajo, medtem ko je pri občinah 

novih držav članic glavni razlog za izgubo znanja fluktuacija kadra. Za ohranjanje znanja je 

potrebno zajeziti fluktuacijo kadra, takrat pa se lahko začne tudi strukturirano izobraževanje 

(University of Strathclyde 2009). 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Projektni člani niso 

ponovno imenovani 
X X X 3 2 1 30% 40% 20%

Delo izvajajo 

zunanje institucije 
X X X 3 2 1 30% 40% 20%

Pogosta menjava 

zaposlenih
X X 2 0 2 20% 0% 40%

Drugo 

(ni izgube znanja)
X X 2 1 1 20% 20% 20%

10 5 5 100% 100% 100%
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Vprašanje 4.6: Ali znotraj evropskih projektov obstaja delitev delovnih funkcij na aktivnosti v 

zvezi z evropskimi sredstvi in vsebinskim delom? 

Preglednica 49: Odgovori na vprašanje 4.6 

 

V osmih občinah (80 %) obstaja delitev delovnih funkcij na aktivnosti v zvezi z evropskimi 

sredstvi in vsebinskim delom, pri eni občini je bil odgovor včasih (10 %), pri eni občini pa 

delitve ni (10 %). 

Pri občinah starih držav članic je delitev funkcij prisotna v 60 %, medtem ko je delitev v 

občinah novih držav članic vedno prisotna. Ena od občin starih držav članic, kjer je prisotna 

delitev delovnih funkcij, je podala komentar, da večkrat uporabijo zunanje izvajalce v procesu 

pridobivanja evropskih sredstev. Tri občine novih držav članic so podale informacijo, da 

vsebinsko delo izvajajo posamezni oddelki, pri eni od teh občin pa ga izvajajo tudi zunanji 

izvajalci. 

Delitev delovnih funkcij na aktivnosti v zvezi z evropskimi sredstvi in vsebinskim delom je 

prisotna v 80 % občin. Delitve je pogostejša v občinah novih držav članic, kjer je prisotna v 

vseh občinah. 

Delitev delovnih funkcij na aktivnosti v zvezi z evropskimi sredstvi in vsebinskim delom je 

smiselna. Zaradi različnih vsebin projektov so navadno različni tudi projektni člani, ki so 

imenovani v projektne skupine za izvajanje vsebinskega dela, zato je smiselno ohranjanje 

ločene funkcije za aktivnosti v zvezi z evropskimi sredstvi, kjer se zbira znanje in izkušnje iz 

sodelovanja na vseh projektih. 

Vprašanje 4.7: Kako so člani projektnih skupin imenovani glede na organizacijsko strukturo? 

Preglednica 50: Odgovori na vprašanje 4.7 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Ja X X X X X X X X 8 3 5 80% 60% 100%

Včasih X 1 1 0 10% 20% 0%

Ne X 1 1 0 10% 20% 0%

10 5 5 100% 100% 100%

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Skupaj SDČ NDČ Skupaj SDČ NDČ

Med oddelki X X X X X 5 2 3 50% 40% 60%

Znotraj oddelkov X X X 3 2 1 30% 40% 20%

Znotraj oddelkov 

in med oddelki
X X 2 1 1 20% 20% 20%

10 5 5 100% 100% 100%
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V petih občinah (50 %) so člani projektnih skupin imenovani med oddelki, v treh (30 %) 

znotraj oddelkov, v dveh (20 %) pa so imenovani ali znotraj oddelkov ali med oddelki. 

V občinah starih držav članic je enako številno zastopan odgovor za imenovanje članov 

projektnih skupin med oddelki (2; 40 %) in znotraj oddelkov (2; 40 %). Ena od občin starih 

držav članic je podala informacijo, da so projektni člani imenovani med oddelki in da je 

medoddelčno sodelovanje že utečeno. Druga občina starih držav članic je podala informacijo, 

da so imenovanja znotraj posameznih oddelkov in da nimajo samostojnega oddelka, ki bi 

skrbel za evropsko sofinanciranje. 

V občinah novih držav članic je najpogostejše imenovanje članov projektnih skupin med 

oddelki (3; 60 %). Enako pogosto je imenovanje znotraj oddelkov (1; 20 %) in imenovanje ali 

znotraj oddelkov ali med oddelki (1; 20 %). Ena od občin novih držav članic je podala 

informacijo, da imajo oddelek za pridobivanje sofinanciranja in management nalog iz naslova 

sofinanciranja, medtem ko so na projekt imenovani strokovni delavci z različnih oddelkov. 

Odgovori kažejo na pogostejše imenovanje članov projektih skupin med oddelki v občinah 

novih držav članic, medtem ko se pri občinah starih držav članic enakovredno pojavljata 

ločena odgovora imenovanja med oddelki in imenovanja znotraj oddelkov. Projektna skupina 

so posamezniki, navadno iz različnih funkcijskih področij, zato projekti navadno sežejo preko 

mej organizacijskih enot, ker potrebujejo interdisciplinarna znanja (Krajewski in Ritzman 

1999, 796-797). 

Pri imenovanju članov znotraj oddelkov lahko sklepamo, da gre morda za sodelovanje na ožje 

usmerjenih projektih, kjer ni potrebe po interdisciplinarnosti. Možno je tudi, da so oddelki 

organizirani širše kot samo za izvajanje svoje primarne funkcije, tako da združujejo tudi 

funkcije, ki so v drugačni organizaciji zastopane v drugih oddelkih in je lahko 

interdisciplinarnost dosežena tudi znotraj enega oddelka. 

Iz odgovorov sklepamo, da je način imenovanja posledica specifične organizacije občin in 

primernosti imenovanja ne moremo komentirati. 

4.4.2 Splošni komentarji udeležencev 

Pri dejavniku uspeha potencial znanja so predstavniki občin podali splošne komentarje. 

Ena od občin starih držav članic je podala informacijo, da je njihova naloga in namen 

pridobivati evropska sredstva za projekte, pri čemer predstavljajo prednost politična podpora, 

obstoječe znanje in organizacijske strukture. 
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V drugi občin starih držav članic prihaja s strani projektnih skupin pobuda za ustanovitev 

oddelka za evropske zadeve, vendar političnim osebnostim evropski projekti niso pomembni, 

ker pomenijo preveliko administrativno breme. 

Informacije ene od občin novih držav članic je bila, da je nova lokalna oblast želela ukiniti 

oddelek za evropske zadeve. Do ukinitve sicer ni prišlo, se pa mora oddelek financirati sam. 

V splošnem je poudarjeno pomanjkanje razumevanja vodstva in občinske politike za delo na 

evropskih projektih. 

Druga občina novih držav članic zaključuje, da je potencial znanja odvisen od organizacijske 

kulture in medčloveških odnosov in kontaktov v organizaciji. 

4.4.3 Sinteza rezultatov  

Ob pojavu evropskega sofinanciranja so se morale občine odzvati s pridobitvijo in 

prilagoditvijo človeških virov. Članom projektnih skupin je potrebno zagotavljati 

izobraževanje, v projektne skupine je potrebno imenovati zadostno usposobljene kadre iz 

zahtevanih področij za doseganje interdisciplinarnosti, potrebno je zagotoviti prenos znanja in 

zagotoviti pogoje, da ne prihaja do izgube znanja.  

Primerjava stanja znotraj posameznega odgovora med občinami starih in novih držav članic 

za dejavnik uspeha potencial znanja je podana v prilogi (Priloga 9). 

Vprašanje 4.1: Ob pojavu evropskih sredstev so občine pridobile potrebna nova znanja 

prevladujoče z učenjem z delom v 42 %, sledita s po 26 % kadrovanje iz privatnega sektorja 

in izobraževanje javnih uslužbencev ter s 5 % odgovor drugo, tj. delo izvajajo zunanji 

izvajalci. 

V odgovorih občin starih držav članic prevladujeta s po 36 % učenje z delom in kadrovanje iz 

privatnega sektorja, sledita odgovora izobraževanje javnih uslužbencev v 18 % in v 9 % 

odgovor drugo, tj. delo izvajajo zunanji izvajalci. V občinah starih držav članic so s 

kadrovanjem iz privatnega sektorja na področje projektov zaposlili že izoblikovan kader. 

Obstoječi javni uslužbenci so se učili z delom in imeli zagotovljeno izobraževanje. 

Kombinacija obeh kadrovski skupin lahko povzroči preskok pri novem načinu dela.  

V odgovorih občin novih držav članic prevladuje učenje z delom v 50 %, sledi izobraževanje 

javnih uslužbencev v 38 % in kadrovanje iz privatnega sektorja v 12 %. V občinah novih 

držav članic so gradili na obstoječih javnih uslužbencih. Primer občin novih držav članic kaže 

na proces postopnih izboljšav. 

Vprašanje 4.2: Kot najpogostejši način izobraževanja je bila v 50 % navedena udeležba na 

konferencah in uporaba pisnih gradiv, s po 17 % sledita specifično izobraževanje za delo na 
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evropskih projektih in splošno izobraževanje za projektni management, izobraževanje s 

podiplomskim študijem se pojavlja v 11 % in v 6 % ni dodatnega izobraževanja. 

Kot najpogostejšo metodo izobraževanja se kaže udeležba na konferencah in uporaba pisnih 

gradiv, kar je pretežno pasivna oblika učenja. Stanje glede izobraževanja je bolj prisotno v 

občinah novih držav članic, občine so izenačene le na področju udeležbe na podiplomskem 

študiju. Lojalnost in predanost organizaciji se zvišata, ko zaposleni vedo, da jim organizacija 

dolgoročno pomaga izboljševati znanja (Krajewski in Ritzman 1999, 149).  

Vprašanje 4.3: Na celotnem vzorcu je delež osnovno usposobljenih članov projektnih skupin 

v povprečju 23 %, napredno usposobljenih 60 % in visoko usposobljenih 21 %.  

Zastopanost nizko usposobljenih projektnih članov je primerljiva v obeh vzorcih, pri občinah 

starih držav članic je povprečje višje od skupnega povprečja pri napredno usposobljenih 

projektnih članih, medtem ko je pri občinah novih držav članic višje od skupnega povprečja 

pri visoko usposobljenih projektnih članih.  

Glede na to, da je vsak projekt edinstven (Krajewski in Ritzman 1999, 796), da projektno 

okolje nudi vedno nove izzive, potrebo po samostojnem delu in iskanje rešitev, je smiselno 

imenovanje pretežnega števila članov projektnih skupin, ki so napredno ali visoko 

usposobljeni. Ker je rutinskega dela malo, je tudi potreba po osnovno usposobljenih 

projektnih članih nizka. 

Vprašanje 4.4: Prenos znanja na člane projektnih skupin je v 48 % od projektnih članov z 

drugih projektov, v 24 % sledi prenos znanja od mednarodnih organizacij in strokovnjakov, v 

19 % prenos znanja od znanstvenih sodelavcev in v 10 % so bili vir znanja komercialni 

zunanji sodelavci. 

Glede na odgovore se kaže, da je v občinah starih in novih držav članic glavni vir znanja 

interen in da je glavni prenos znanja med projektnimi člani različnih projektov, pri občinah 

novih držav članic so pomemben vir še mednarodne organizacije in strokovnjaki, pri obeh 

skupinah občin pa tudi znanstveni sodelavci. 

Vprašanje 4.5: Na skupnem vzorcu beležijo občine kot največja vira izgube s po 30 % 

neimenovanje projektnih članov in predajanje dela v izvajanje zunanjim institucijam. 

Enakovredno sledita s po 20 % pogosta menjava zaposlenih in drugo, tj. do izgube znanja ne 

prihaja. 

Vsi navedeni razlogi za izgubo znanja so zastopani na celotnem vzorcu. Bistvena razlika med 

občinami starih in novih držav članic je, da občine starih držav članic kažejo stabilnost kadra 

in izgube znanja zaradi pogoste menjave zaposlenih ne opažajo, medtem ko je pri občinah 

novih držav članic glavni razlog za izgubo znanja fluktuacija kadra. Za ohranjanje znanja je 
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potrebno zajeziti fluktuacijo kadra, takrat pa se bo lahko začelo tudi strukturirano 

izobraževanje (University of Strathclyde 2009). 

Vprašanje 4.6: Delitev delovnih funkcij na aktivnosti v zvezi z evropskimi sredstvi in 

vsebinskim delom obstaja v osmih občinah (80 %), pri eni občini je bil odgovor včasih 

(10 %), pri eni občini pa delitve ni (10 %). Delitev delovnih funkcij na aktivnosti v zvezi z 

evropskimi sredstvi in vsebinskim delom je prisotna v 80 % občin. Delitve je pogostejša v 

občinah novih držav članic, kjer je prisotna v vseh občinah. 

Delitev delovnih funkcij na aktivnosti v zvezi z evropskimi sredstvi in vsebinskim delom je 

smiselna. Zaradi različnih vsebin projektov so navadno različni tudi projektni člani, ki so 

imenovani v projektne skupine za izvajanje vsebinskega dela, zato je smiselno ohranjanje 

ločene funkcije za aktivnosti v zvezi z evropskimi sredstvi, kjer se zbira znanje in izkušnje iz 

sodelovanja na vseh projektih. 

Vprašanje 4.7: V petih občinah (50 %) so člani projektnih skupin imenovani med oddelki, v 

treh (30 %) znotraj oddelkov, v dveh (20 %) pa so imenovani ali znotraj oddelkov ali med 

oddelki. 

Odgovori kažejo na pogostejše imenovanje članov projektih skupin med oddelki v občinah 

novih držav članic, medtem ko se pri občinah starih držav članic enakovredno pojavljata 

ločena odgovora imenovanja med oddelki in imenovanja znotraj oddelkov. Projektna skupina 

so posamezniki, navadno iz različnih funkcijskih področij, zato projekti navadno sežejo preko 

mej organizacijskih enot, ker potrebujejo interdisciplinarna znanja (Krajewski in Ritzman 

1999, 796-797). 

Ob pojavu evropskih sredstev so občine starih držav članic pridobile potrebna nova znanja 

prevladujoče z učenjem z delom in kadrovanjem iz privatnega sektorja. Kot najpogostejši 

način izobraževanja je bila navedena udeležba na konferencah in uporaba pisnih gradiv. 

Znanje se na člane projektnih skupin prenaša najpogosteje od projektnih članov z drugih 

projektov. Glavna razloga za izgubo znanja sta, da projektni člani niso ponovno imenovani in 

predajanje dela v izvajanje zunanjim institucijam. Delitev delovnih funkcij na aktivnosti v 

zvezi z evropskimi sredstvi in vsebinskim delom je prisotna v 60 %. Člani projektnih skupin 

so imenovani ali med oddelki ali znotraj oddelkov. 

Občine novih držav članic so ob pojavu evropskih sredstev pridobile potrebna nova znanja 

prevladujoče z učenjem z delom. Kot najpogostejši način izobraževanja je bila navedena 

udeležba na konferencah in uporaba pisnih gradiv. Znanje se najpogosteje prenaša na člane 

projektnih skupin od projektnih članov z drugih projektov. Kot najpogostejši razlog za izgubo 

znanja je navedena pogosta menjava zaposlenih. Delitev delovnih funkcij na aktivnosti v 

zvezi z evropskimi sredstvi in vsebinskim delom je vedno prisotna. Najpogostejše imenovanje 

članov projektnih skupin je med oddelki. 
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5 SKLEPNE UGOTOVITVE 

5.1 Implikacije evropskega denarja za sofinanciranje projektov 

Prvo raziskovalno vprašanje je bilo, kakšne so bile implikacije evropskega denarja za 

sofinanciranje projektov in uveljavitev pravil za njegovo porabo na organizacijske strukture 

za podporo izvajanja evropskih projektov v evropskih občinah. 

Vzorec izkazuje, da v občinah starih držav članic ni prišlo do sprememb. Sklepamo, da so bile 

vse te spremembe v občinah starih držav članic izvedene takrat, ko so se srečale z novimi 

pogoji dela. Pri tem vprašanju predpostavljamo, da odgovori niso primerljivi, ker so 

spremembe nastajale v zelo različnih časovnih obdobjih. 

V občinah novih držav članic je prišlo do sprememb v 60 %. Občine poročajo o ustanovitvi 

ali koordinacijskih skupin ali evropskih oddelkov in institucionalizacijo projektnega dela. Te 

nove organizacijske strukture izvajajo prijave projektov, lahko pa tudi projektno vodenje. 

Nova je tudi uvedba vodij projektov. Izboljšali so se procesi za izvajanje projektov in za 

spremljanje rezultatov, zvišala se je profesionalnost zaposlenih pri doseganju ciljev iz 

strateških dokumentov. Kljub že izvedenim spremembam pa opažajo, da so potrebne še 

nadaljnje spremembe za podporo evropskih projektov. 

Predstavniki občin opažajo, da kljub spremembi organizacijskih struktur ni prišlo do s tem 

skladne spremembe v načinu vodenja. Naveden je bil tudi primer, ko je nova lokalna oblast 

želela ukiniti oddelek za evropske zadeve. Do ukinitve sicer ni prišlo, se pa mora oddelek 

financirati sam. V splošnem je poudarjeno pomanjkanje razumevanja vodstva in občinske 

politike za delo na evropskih projektih. 

5.2 Potrebe po prilagoditvah z vidika dejavnikov uspeha 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo želeli osvetliti potrebe po prilagoditvah 

organizacijskih struktur za podporo izvajanja evropskih projektov v evropskih občinah z 

vidika dejavnikov uspeha. Prilagoditve navajamo po posameznem dejavniku uspeha. 

5.2.1  Kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij 

Zunanje institucije morajo zagotoviti izpolnjevanje pravil za dodeljevanje evropskega 

sofinanciranja, prejemniki evropskih sredstev morajo ta pravila izpolniti za dodelitev 

evropskih sredstev. V tem procesu morata obe stranki zavzeti partnerski odnos za doseganje 

pozitivnih rezultatov v smislu sodelovanja in izmenjave informacij za zmanjševanje možnosti 

napak in posledično potrebnih popravljanj obrazcev in dokumentacije, kar povzroča veliko 

delovno obremenitev na obeh straneh. Zagotoviti je potrebno okolje, ko zunanje institucije in 
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občine niso na dveh bregovih, ampak partnerji s skupnim ciljem uspešnega pridobivanja 

evropskih sredstev. 

Pri delu z evropskimi sredstvi je skupni imenovalec vsebinska kompleksnost in restriktivnost 

pravil evropskega sofinanciranja, nepredvidljive situacije v katerih je potrebno sprejemati 

informirane odločitve, zato morajo zunanje institucije zagotoviti: lastno kontinuiteto 

imenovanja in kontinuiteto kadra na vseh nivojih; pripraviti dolgoročne napovedi razpisov; 

racionalizirati postopke in zvišati pretočnost procesov; celostno za področje kohezijske 

politike poenotiti osnove razpisne dokumentacije, obrazcev  in pogodb, določiti upravičene 

stroške in sezname dokazil, poročil, postopke kontrol; določiti kontaktne osebe za svetovanje 

za zvečanje odzivnosti in uniformnosti; usposabljati; po potrebi vplivati na spremembe 

zakonodaje; uvesti postopke notranjih kontrol in uvajati izboljšave. 

Zagotoviti je potrebno kontinuiteto imenovanja zunanjih institucij. Kjer so potrebne reforme, 

naj bodo te usmerjene v racionalizacijo procesov znotraj institucij, saj pomeni sprememba 

institucije bistveno motnjo v procesih, povezanih z evropskimi sredstvi. 

Za prihodnjo finančno perspektivo je potrebno pripraviti dolgoročne napovedi razpisov z 

definiranimi nameni za uresničevanje strategije Evropske unije z zadostnimi informacijami, 

da bodo občine imele smernice, kakšne projekte naj pripravljajo in bodo vedele, da bo v 

določenem časovnem intervalu na voljo tudi denar za izvedbo projektov. Izvajanje strategije 

je dolgoročen proces in z napovedmi razpisov bodo občine pripravljale projekte, s katerimi se 

bodo dosegali cilji strategije Evropske unije. Razmišljanje, da naj občine projektov ne 

pripravljajo zaradi sofinanciranja in naj jih imajo pripravljene, kot če bi jih financirale iz 

lastnih proračunov, ni niti strateško, niti stroškovno učinkovito. V tem primeru občine 

pripravljajo projekte po lastni presoji, čeprav jih iz lastnih proračunov ne bodo sposobne 

financirati. Hkrati pa z rezervacijo sredstev za potencialne prijave bremenijo letne proračune. 

Priprava projektov ni zanemarljiv strošek. Če projekt ne gre v izvedbo, je bil 

davkoplačevalski denar slabo porabljen. 

Postopke je možno racionalizirati in jih še vedno ohraniti v skladu s pravili, za kar bi bilo 

smiselno nameniti del denarja za tehnično pomoč. 

Za lažje delo in zmanjševanje nerazumevanja in napak je potrebno poenotiti osnove razpisne 

dokumentacije in pogodb, specifične zahteve posameznih razpisov pa dodajati po potrebi. 

Obrazce je potrebno narediti bolj uporabnikom prijazne. Poenostaviti in povečati je potrebno 

preglednost obrazcev, zmanjšati ponavljanje podatkov in zagotoviti tehnično uporabnost 

(enostavnejši vnos števil, razširjanje polj za vnos podatkov ipd). Pripravljeni obrazci morajo 

biti testirani pred posredovanjem v uporabo. 
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Poenotiti je potrebno upravičene stroške in sezname dokazil za upravičene stroške, pri čemer 

naj bodo zahtevana le smiselno nujna dokazila. Tip dokazil ne more biti stvar presoje 

kontrolorjev. 

Delo je možno olajšati tudi s poenotenjem poročil znotraj primerljivih projektov in z 

zahtevanjem smiselno potrebnih podatkov, ki se naj ne ponavljajo. 

Z definicijo in poenotenjem postopka kontrol bi bili izpolnjeni pogoji, da bi občine lahko 

zagotovile izpolnjevanje zahtev kontrol. 

Ti dokumenti, pripravljeni celostno za celotno področje kohezijske politike, naj določajo 

vsebinske in oblikovne osnove vseh potrebnih dokumentov in postopkov v zvezi s 

pridobivanjem in črpanjem evropskih sredstev. Pripravljeni naj bodo v pregledni obliki s 

preglednimi prikazi in tabelami in naj imajo vlogo priročnika. Tako ostanejo nedefinirana 

samo zelo specifična področja, ki izhajajo iz posameznih razpisov. S tem bi se zagotovila 

stabilnost, ki zmanjšuje probleme kvalitete (Krajewski in Ritzman 1999, 224). 

S tem pristopom bo zmanjšano breme dela za pripravljavce vsakega razpisa, ki bodo določili 

le specifična področja za posamezni razpis.  

Občine bodo lažje predelale razpisno dokumentacijo, pripravljavci vlog pa bodo imeli vedno 

primerljiv globalni način priprave vlog. Razlike bodo samo na področjih, specifičnih za 

razpis. 

Nejasnosti in potencialne napake v dokumentaciji zunanjih institucij se bodo izkristalizirale v 

prvem razpisu ali dveh. S temi podatki je potrebno nadgraditi obstoječo dokumentacijo in 

pripraviti nove verzije dokumentov, ki se naj oblikovno ne razlikujejo od stare verzije. S tem 

bi se izognili večkratnim spremembam navodil ali obrazcev v trajanju projekta. Sprememb naj 

bo čim manj, saj zvišujejo tveganje za pojav napak (Krajewski in Ritzman 1999, 224). 

Sprememba ministra naj ne bo razlog za menjavo navodil.  

Pri delu na znan način se občine in pripravljavci razpisov in popravljavci vlog ne vračajo 

vedno na začetek krivulje učenja, ampak znanje le nadgrajujejo in postajajo uspešnejši pri 

svojem delu, zmanjšuje se količina vloženega časa na obeh straneh z boljšimi rezultati,  

posledično se zmanjša poraba davkoplačevalskega denarja oziroma je ta bolje uporabljen. 

Zvišati je potrebno usposobljenost vseh zaposlenih na področju poznavanja pravil 

sofinanciranja, razumevanja vsebin projektov ter za podporo prejemnikom sredstev pri 

reševanju nepredvidenih situacij pri izvajanju projekta z vidika pravil sofinanciranja. Tako 

lahko občine sprejemajo informirane odločitve, ki so sprejemljive z vidika procesov izvajanja 

projekta kot tudi z vidika sofinanciranja. 
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Za vsak tip razpisov in kasneje skupine projektov je smiselno določiti kontaktno osebo za 

svetovanje za povečanje odzivnosti in uniformnosti. Kontaktna oseba mora dobro poznati 

zakonodajo in pravila sofinanciranja za postopke prijave in izvajanja projektov, biti v kratkem 

času sposobna posredovati znotraj služb usklajene odgovore na vprašanja in po potrebi uvesti 

tudi postopke sprememb in izboljšav. Odgovori se morajo posredovati tudi pisno občini in 

skrbniku pogodbe o sofinanciranju v instituciji. Te kontaktne osebe morajo biti seznanjene 

tudi s širšim področjem dela, kot so predvideni termini novih razpisov, podaljšanja rokov 

operacij, odločitev o prenosih kvot, izdajanja aneksov ipd. 

Na ta način je možno povečali odzivnost zunanjih institucij s skrajšanimi roki za odgovore na 

vprašanja in negotovost, kako postopati v posameznih primerih in novonastalih situacijah, ter 

zagotoviti usklajenost in uniformnost odgovorov za enako situacijo za vse občine. 

S tem pristopom bodo skrbniki pogodb razbremenjeni sprejemanja klicev občin, ki poskušajo 

iskati rešitve za nastale situacije in postavljajo vprašanja o navodilih, ki niso vedno jasno 

definirana, delo pa bo teklo z bistveno manj negotovosti za občine. 

Skrajšati je potrebno trajanje vseh postopkov od priprave prijave na razpis do izdaje pogodb o 

sofinanciranju ter vseh postopkov v času implementacije projektov (odločanje o prenosih 

kvot, podaljšanje rokov operacij, izdajanje aneksov). Potrebno je povečati pretočnost 

procesov z zvišanjem odzivnosti, tudi s povečanjem frekvence sestankov organov, ki 

sprejemajo odločitve, da se skrajša interval negotovosti. 

Boljšo odzivnost je potrebno zagotoviti tudi pri vseh institucijah, ki izdajajo dovoljenja in po 

potrebi zagotoviti prioritetno obravnavanje vlog v primeru evropskih projektov, ker so vezani 

na roke. 

S poenotenjem in jasno definicijo zahtev bo lažje izvesti usposabljanje zaposlenih in bo manj 

odstopanj v načinu dela, hkrati bo njihovo delo jasno definirano, od občin pa bodo prejemali 

izdelke, ki bodo potrebovali manj popravkov. Tako se bodo izboljšali tudi njihovi pogoji dela, 

znižala fluktuacija kadra in zagotovila boljša kontinuiteta pri delu zunanjih institucij. 

Enako bo lažje zagotoviti izobraževanje projektnih članov občin. Smiselno bi bilo zbrati 

dobre prakse na nivoju občin in izobraziti ter podati priporočila za notranjo organizacijo in 

projektno delo vsem občinam. 

Če se težave ponavljajo zaradi zakonskih predpisov, je potrebno vplivati tudi na spremembe 

zakonodaje. 

Z boljšo organiziranostjo na vseh ravneh bi lahko primerljive postopke izvajali bolj 

učinkovito in bi z manj napora dosegli enake ali boljše rezultate.  
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Kvaliteto pri izvajanju storitev je težje meriti kot v proizvodnji, kjer obstajajo oprijemljivi 

proizvodi (Krajewski in Ritzman 1999, 8), posledično tudi stroški slabe kvalitete v večini 

primerov ostanejo neopaženi. 

Kljub temu, da je slabo kvaliteto pri izvajanju storitev težje meriti in da je na primer v 

primeru javne uprave težje opazna, saj gre le za večkratno izmenjavanje dokumentacije, bi 

bilo smiselno vzpostaviti sistem za spremljanje slabe kvalitete, s katerim bi znotraj zadev 

spremljali ponavljanje postopkov zaradi slabe kvalitete procesov (nezadostne informacije, 

napake ipd.).  

Ko je zaradi slabe kvalitete storitev potrebno ponovno izvesti, nastanejo stroški ponovnega 

dela. Priloga 13 prikazuje razmerje med stroški in stopnjo, v kateri je odkrita napaka. Kasneje, 

kot je napaka odkrita, višji je strošek odprave napake. Če je odkrita interno ob končnem 

pregledu, nastanejo določeni stroški za odpravo napake. Če pa je napaka odkrita pri 

uporabniku, stroški za odpravo napak bistveno narastejo (povzeto po Krajewski in Ritzman 

1999, 221). 

Dodaten čas za popravljanje takšne napake rezultira v nižji produktivnost, končni naloga 

morda ne bo izvedena v roku (Krajewski in Ritzman 1999, 221). V primeru evropskega 

sofinanciranja je poleg samega stroška napake zaradi ponovnega dela pri popravljanju možen 

še veliko močnejši učinek vpliva na sofinanciranje. 

Procesi, katerih rezultati zahtevajo popravke, so kandidati za postopke stalnih izboljšav 

(Krajewski in Ritzman 1999, 221). Postopno izboljševanje, japonsko kaizen, je filozofija 

stalnega iskanja izboljšav. Zajema prepoznavanje standardov iz dobrih praks in vključenost 

zaposlenih z lastništvom procesov. Osnova te filozofije je, da je vedno možno izboljšati vsak 

aspekt procesa, pri čemer dajejo predloge za izboljšave najlažje tisti, ki direktno sodelujejo v 

procesu (Krajewski in Ritzman 1999, 218).  

Z ugotovitvijo razlogov slabe kvalitete je možno začeti z izboljševanjem procesov za 

zmanjšanje možnosti napak in zniževanjem stroškov slabe kvalitete. Prvi korak pri 

izboljševanju kvalitete je zbrati podatke (Krajewski in Ritzman 1999, 228). V primeru 

ugotavljanja področij za izboljševanje kvalitete in učinkovitosti iz naše raziskave vidimo kot 

najkoristnejši orodji uporabo Paretovega pravila in uporabo diagrama vzrokov in posledic. 

Paretovo pravilo ali pravilo 80-20 pravi, da 80 % aktivnosti povzroča 20 % vzrokov, z 

drugimi besedami, z izboljšanjem 20 % (ključnih) vzrokov rešimo 80 % razlogov za slabo 

kvaliteto. S tem pravilom ugotovimo, kateri so ključni vzroki, ki jih je potrebno spremeniti za 

največji učinek (Krajewski in Ritzman 1999, 229). 

Diagram vzrokov in posledic (Cause-and-Effect diagram, Ishikawa diagram ali diagram ribje 

kosti) poveže ključne probleme kvalitete z njihovimi potencialnimi vzroki (Priloga 14). Ribja 
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glava ponazarja glavni problem kvalitete. Rebra predstavljajo glavne predpostavljene 

kategorije vzrokov, ob vsaki rebri pa se nanizajo predvideni razlogi za slabo kvaliteto vsake 

predpostavljene kategorije vzrokov (Krajewski in Ritzman 1999, 229). 

Potrebno je težiti k stabilnosti institucij, kadrov in pravil, saj stabilnost zmanjšuje probleme 

kvalitete, medtem ko uvajanje sprememb zvišuje tveganje za pojav napak (Krajewski in 

Ritzman 1999, 224). 

5.2.2 Sistemsko in strateško razmišljanje 

Znotraj faktorja uspeha Sistemsko in strateško razmišljanje smo želeli osvetliti strateški nivo 

delovanja občin in umeščenost evropskih projektov v strateški okvir občine. 

S strateškimi odločitvami management vpliva na smer razvoja občine in razvoj njenih 

konkurenčnih prednosti. Management se odloča o načinu izvajanju procesov, ki so osnova 

vseh aktivnosti za izvajanje storitev, o načinu strukturiranja organizacije in vzpodbujanju 

projektnega dela, izboljševanju obstoječih procesov, uporabi tehnologije, določa procese, ki 

jih bodo izvajali zunanji izvajalci, vzpostavlja cilje za nivo kakovosti in išče načine, za 

izboljšanje kvalitete izvajanja storitev (prirejeno po Krajewski in Ritzman 1999, 5). Izvajanje 

evropskih projektov mora biti usmerjeno v doseganje zastavljenih strategij in jasno začrtanih 

prioritetnih področij, saj bodo tako porabljena sredstva imela tudi dolgotrajne učinke in bodo 

prispevala k izboljševanju družbeno-ekonomskih problemov v državah članicah. 

Kohezijska politika financira večletne nacionalne programe, ki so usklajeni s cilji in 

prednostnimi nalogami Evropske unije (Evropska komisija 2012c), občinski strateški 

dokumenti pa morajo biti usklajeni z nacionalnimi strateškimi dokumenti. Z definirano vizijo, 

poslanstvom, strategijo in akcijskimi načrti občina posreduje jasno sporočilo javnosti in 

zaposlenim o svoji usmeritvi. Za pravilno odločanje o sodelovanju na projektih je potrebna 

jasna strategija občine, sicer se resursi porabljajo na različnih področjih, ki pa ne dajejo 

sinergijskih učinkov in rezultatov, ki bi pomaknili občino v smeri začrtanega razvoja. Zato je 

potrebno tudi pri izbiri evropskih projektov vedno upoštevati strateške cilje. 

Smiselno je, da so pri dajanju pobud vključeni vsi nivoji organizacije, da se uporabljata tako 

pristopa od zgoraj navzdol kakor tudi od spodaj navzgor. Tako v gospodarstvu kot v upravi 

management vedno pogosteje ugotavlja pomembnost vključevanja celotne organizacije pri 

strateških odločitvah (Krajewski in Ritzman 1999, 17). Ta način ustvarja okolje vključenosti 

vseh akterjev in njihovo lastništvo projekta, s tem pa pripravljenost za dobro opravljanje dela.  

Glede na omejene kadrovske in finančne resurse je potrebno le-te optimalno uporabiti za 

doseganje največjih učinkov, zato je potrebno preudarno izbrati projekte, ki jih bo občina 

pripravila in izvedla. Primarno vodilo mora biti vsebina projekta, odločitveni pogoj pa je 

dostikrat tudi vrednost projekta in posledično znesek sofinanciranja.  
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Pri izvajanju projekta je potrebno zagotoviti porabo denarja v rokih in v skladu z zadanimi 

cilji že zaradi zagotovitve pogojev izplačil sredstev sofinanciranja. Z izvedbo projektov pa je 

potrebno doseči tudi pozitivne družbeno-ekonomske spremembe. 

Preverjanje je vedno izvedeno s strani zunanjih institucij, v času izvedbe pa je smiselno tudi 

interno sistemsko spremljanje doseganja kazalnikov in uporaba korektivnih ukrepov takoj, ko 

se ugotovijo odstopanja. Na strateškem nivoju pa je smiselno preverjati širše kazalnike, kot so 

ustreznost, učinkovitost, uporabnost in trajnost (European Commission 2006, 24) ter pri 

odstopanju pripraviti korektivne ukrepe oz. uporabiti izkušnje v prihodnjih projektih. 

5.2.3 Vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter predanost delu 

Za kvalitetno delo na evropskih projektih in doseganje rezultatov mora vodstvo prilagoditi 

način vodenja za upoštevanje novih delovnih pogojev, prilagoditi organizacijske strukture v 

občini in projektnim skupinam zagotoviti okolje za uspešno projektno delo. Projektni člani na 

evropskih projektih dostikrat delajo v drugačnih pogojih, kot so ti tipično pri delu v občinski 

administraciji, kar mora management prepoznati in upoštevati tako pri priznavanju pogojev 

dela kot pri motivaciji. 

Pri delu na evropskih projektih je potrebno institucionalizirati projektno delo, kjer so 

zaposleni uradno imenovani v projektne skupine, s čimer so jasno opredeljene naloge in 

odgovornosti projektnih članov. Projekti lahko trajajo od nekaj mesecev do več let, zato je 

potrebno ohraniti jasno sliko glede zadolžitve posameznikov za celotno trajanje projekta. 

Imenovanja so smiselna tudi zaradi dolgega obdobja možnih revizij, ko je iz imenovanja 

razvidno, s čigavega delovnega področja so vprašanja in kdo lahko zagotovi podatke.  

Vse potrebne aktivnosti in resurse je potrebno planirati na primernem nivoju podrobnosti za 

obdobje trajanja projekta v času oblikovanja projekta, za zagotovitev vseh resursov in 

osvetlitev potencialnih omejitev (dovoljenja, zemljišča ipd.). Za projekte je potrebno 

zagotoviti predvsem zadostno število usposobljenih projektnih članov in finančne vire. 

Podrobnejše planiranje pa se izvaja za krajše časovne intervale. Z metodami planiranja je 

potrebno zastaviti, spremljati in nadzorovati projekt (Krajewski in Ritzman 1999, 763). 

Metoda planiranja ima štiri korake: 

1. Opis projekta: potrebna je jasna definicija pričakovanega rezultata projekta. Projektni 

vodja mora točno določiti projektne aktivnosti. Aktivnost je najmanjša enota, ki potrebuje 

tako čas kot resurse. Projektni vodja aktivnosti planira in spremlja projekt (Krajewski in 

Ritzman 1999, 799). 

2. Izdelava diagrama: določiti je potrebno prednostna razmerja med aktivnostmi. 

Prednostno razmerje določa zaporedje izvajanja aktivnosti oz. katere aktivnosti ni 

mogoče začeti izvajati, preden je zaključena predhodna aktivnost. Za to se lahko 
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uporablja npr. z Ganttov diagram, ki je orodje za določanje zaporedja aktivnosti in 

spremljanje izvajanja projekta (Krajewski in Ritzman 1999, 763, 799-800). 

3. Ocena trajanja projekta: oceniti je potrebno trajanje posameznih aktivnosti. Kritična pot 

je zaporedje aktivnosti med začetkom in koncem projekta, ki traja najdlje za izvedbo, 

zato aktivnosti na kritični poti določajo trajanje projekta. Če pride do zamika izvedbe ene 

od aktivnosti na kritični poti, bo podaljšano trajanje projekta. Redno spremljanje izvedbe 

projekta je nujno za ugotovitev, če je potrebno pospešiti katero od aktivnosti (Krajewski 

in Ritzman 1999, 804). 

4. Spremljanje napredovanja projekta: tudi pri najboljših projektnih planih lahko pride do 

odstopanj, zato je spremljanje napredovanja projekta nujno (Krajewski in Ritzman 1999, 

809). 

Jasno mora biti znana vloga projektnega sponzorja. Projektni sponzor je posameznik, ki stoji 

za projektom oz. v čigavem interesu je izvedba projekta. Je nujen pri oblikovanju projekta v 

skladu s strategijami, promocijo projekta znotraj organizacije, potrditve projekta, zagotovitve 

okolja za podporo in izvedbo projekta ter zagotovitve resursov za projekt. V fazi 

implementacije krovno spremlja izvedbo in se vključuje v postopkih eskalacije (povzeto po 

Stanford University 2005). 

Med različnimi nivoji je potrebno zagotoviti jasno komunikacijsko pot, predvsem med vodjo 

projekta in projektnim sponzorjem, v primeru časovnih in vsebinskih odstopanj pa je kritična 

komunikacija tudi z managementom in političnimi osebnostmi. Odziv managementa v 

primeru težav mora biti hiter, da se lahko sprejmejo informirane, usklajene odločitve in se 

zagotovi nadaljevanje dela na projektu zaradi spoštovanja rokov. 

Jacobides (2007, 455) je pri preučevanju preprečevanja težav prišel do treh zaključkov o 

pomenu hierarhije in delitve dela. Prvič, delitev dela v organizaciji ustvarja vloge, ki določajo, 

kateri elementi v zunanjem okolju bodo deležni pozornosti, torej vpliva na interakcijo med 

organizacijo in njenim zunanjim okoljem. Drugič, s hierarhijo je ustvarjeno okolje za možnost 

odločanja o reševanju problema z uporabo obstoječih postopkov ali z uvedbo novih. 

Hierarhija omili parcialne odzive, ki izhajajo iz posameznih delov organizacije, omogoča 

blokado rutinskega odziva ali uvedbo novih ukrepov. Tretjič, udeleženci v hierarhiji 

medsebojno sodelujejo, s čimer skupinsko vplivajo na izide odločitev. 

Za evropske projekte je potrebno zagotoviti pogoje za spoštovanje rokov. V primeru, da se vsi 

postopki za evropske projekte ne dajo izvesti znotraj terminov za doseganje rokov projekta, je 

potrebno zagotoviti izvajanje procesov v zvezi z evropskimi projekti prednostno pred ostalimi 

procesi. 
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Potrebno je dobro organizirati podporne funkcije (oddelki občinskih uprav), ki se tudi 

vključujejo v izvajanje nalog na projektih, da nudijo dobro podporo projektnim skupinam. 

Smiselno je, da so tudi v oddelkih občinskih uprav za projektno področje zadolžene iste 

osebe, čeprav zaradi manjšega obsega dela niso imenovane v projektno skupino. Za uspešno 

izvedbo projekta je potrebno zagotoviti kvalitetno delo vseh udeleženih, saj je skupna 

uspešnost odvisna od najšibkejšega člena v verigi. Sodelujoči iz oddelkov občinskih uprav 

morajo biti enako kot projektni člani usmerjeni v iskanje rešitev. Vsak projekt je edinstven 

(Krajewski in Ritzman 1999, 796), zato ne nudi delovnega okolja, kjer postopki tečejo 

rutinsko. V vedno novih situacijah je iskanje rešitev standardni način dela. 

Projektna organizacija potrebuje dobro podporo z elektronskim poslovanjem. Informacijske 

sisteme, ki zagotavljajo zakonsko zahtevano podporo za redno poslovanje, je potrebno 

nadgraditi, da bodo omogočali pregled poslovanja tudi na nivoju projektov, kot na primer 

združevanje zadev znotraj projekta pri pošti, pregled odprtih plačil po projektu in ne samo po 

fakturah ipd.  

Občine so izvajale projekte tudi pred pojavom evropskih sredstev. Vendar je z 

razpoložljivostjo evropskih sredstev za projekte postal način dela striktno definiran znotraj 

določenih rokov in s striktnim spoštovanjem tako zakonodaje kot dodatnih pravil 

sofinanciranja.  

Občine morajo vzpostaviti okolje za prilagoditev na nov način dela s spremembo načina 

vodenja in notranjih organizacijskih struktur, kot je na primer ustanovitev koordinacijskih 

skupin ali evropskih oddelkov, ki izvajajo prijave projektov ali pa tudi projektno vodenje, 

imenovanje projektnih skupin in vodij projektov, spremljanje izvajanja projektov in doseganja 

rezultatov, motivacije projektnih skupin in zagotovitev pogojev dela za kvalitetno pripravo in 

izvajanje projektov.  

S strani manangementa je potrebno razumevanje zahtev evropskega sofinanciranja in 

posledično učinkov na zaposlene, imenovane v projektne skupine. Dejansko je potrebno 

razumevanje razlike med tipičnim administrativnim delom in projektnim delom, kjer šteje 

doseganje rezultatov in rokov ne glede na delovni čas. Zahteve kohezijske politike so lahko 

instrument za sistemske spremembe in vzbujanje zavesti ter jasna spodbuda za posodobitev 

managementa v javni upravi v smeri managementa učinkovitosti (University of Strathclyde 

2009).  

Management učinkovitosti temelji na informacijah o merjenju uspešnosti (Julnes 2009) za 

sprejemanje odločitev, ki bodo pripeljale organizacijo do doseganja strateških ciljev (ICMA 

2004).  

Merjenje učinkovitosti je lahko koristno orodje pri prizadevanju za doseganje učinkovitosti 

javnih uslužbencev in izpolnjevanje pričakovanj javnosti. Voditelji, managerji in javni 
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uslužbenci so na svojih položajih z namenom, da služijo javnemu interesu in so obvezani 

uporabljati vire na najboljši način za doseganje vrednosti (Julnes 2009). 

Merjenje učinkovitosti zajema redno zbiranje in analiziranje informacij o učinkih in 

rezultatih, kar pomaga pri spremljanju učinkovitosti, boljši uporabi resursov, transparentnosti, 

ugotavljanju izpolnjevanja pričakovanj in uvajanju ustreznih popravkov pri odstopanjih, 

organizacijskem učenju ter je pomoč managerjem pri sprejemanju informiranih odločitev. 

Namen merjenja uspešnosti lahko opredelimo s štirimi kategorijami: evalvacija in 

razumevanje, nadzor, motivacija in izboljšave (Julnes 2009). 

Sistem za merjenje učinkovitosti mora biti zasnovan etično. Opozoriti pa je potrebno, da 

obstaja potencial za manipulacijo ali napačno interpretacijo informacij, saj lahko 

nerazumevanje ali nepoznavanje omejitev sistema vodi do napačne interpretacije vzrokov in 

posledic (Julnes 2009). 

Vodstvo mora projektnim skupinam zagotoviti okolje za uspešno projektno delo. Projektne 

skupine morajo biti imenovane, določena mora biti jasna delitev nalog. V projektne skupine 

mora biti imenovano zadostno število članov glede na obseg dela, da imajo zadosten čas za 

izvajanje nalog glede na roke. Ker projektni člani praviloma izvajajo tudi redno operativno 

delo, je v določenih situacijah ali obdobjih potrebno zagotoviti prerazporeditev rednega 

operativnega dela projektnih članov. Management mora razumeti in priznavati razliko v 

delovnih pogojih med tipičnim delom v občinski administraciji in delom na evropskih 

projektih. Pri projektnem delu so tipične neenakomerne obremenitve, predvsem pred roki ali v 

primerih, ko nastopijo specifične situacije ali težave, saj je potrebno zagotoviti spoštovanje 

rokov. To zahteva od članov projektnih skupin tudi delo izven delovnega časa, kar pa mora 

management podpirati in opravljeno delo izven delovnega časa priznati, kot to dopuščajo 

pravila in zakonodaja. Iz zagotovljenih zgornjih pogojev je podano okolje za jasno osebno 

odgovornost za izvedbo nalog. 

Projektni člani morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov in v iskanje rešitev za doseganje 

zastavljenih ciljev. Pripravljenost projektnih članov, da vložijo dodatno delo v doseganje 

zastavljenih ciljev, pa lahko pomeni razliko pri odobritvi sofinanciranja ali stopnji kvalitete 

odobrenega projekta. Predanost delu projektnih članov in spoštovanje rokov sta ključnega 

pomena pri pridobitvi sredstev za sofinanciranje, izvedbo projekta, izplačilu sredstev in 

doseganju učinkov projekta. 

Uspešno pridobivanje evropskih sredstev je v interesu političnih osebnosti in vodstev občin, 

ki pa morajo ustvariti pogoje za motivirano delo usposobljenih projektnih skupin. 

Delo na evropskih projektih je večinoma povezano s pridobivanjem precejšnjih vsot 

nepovratnih evropskih sredstev. Pomeni izvajanje strokovnega dela ob upoštevanju pravil 

sofinanciranja in izvajanje vseh administrativnih nalog iz naslova sofinanciranja, ki jih 
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zaposleni pri rednem operativnem delu ne izvajajo. Vsi postopki in poročila so redno 

revidirani pri procesu odobritve izplačil, hkrati pa so izpostavljeni revizijam različnih 

inštitucij najmanj do leta 2022 za projekte izvedene v finančni perspektivi 2007-2013. Delo 

na mednarodnih projektih pa dodatno zahteva aktivno znanje angleščine, ki se uporablja kot 

uradni jezik.  

V večini primerov pomeni imenovanje zaposlenih v projektno skupino na osebnem nivoju 

posameznika povečanje obsega dela in povečanje odgovornosti. Tu se izkazuje drugačna 

situacija projektnih članov v primerjavi z ostalimi uslužbenci, zato je te pogoje potrebno zajeti 

in upoštevati v sistemih nagrajevanja ter ustvariti pogoje za motivirano delo projektnih 

članov. 

Odgovornost in delovni pogoji morajo biti podprti s stimulativnim sistemom nagrajevanja, 

najsi bodo to kratkoročne oblike nagrajevanj znotraj pravil in zakonodaje ali dolgoročno 

nagrajevanje v obliki napredovanja za dolgoročno motiviranost članov projektnih skupin. 

Maslowova hierarhija potreb govori o uvrstitvi osnovnih človeških potreb v pet kategorij, ki si 

sledijo v hierarhiji v skladu z biološkimi potrebami: 1. fiziološke potrebe, 2. potreba po 

varnosti, 3. potreba po pripadanju, 4. potreba po spoštovanju, 5. potreba po 

samouresničevanju. Ob izpolnjeni potrebi na nižjem nivoju se kot vir motivacije pojavi 

naslednja potreba v hierarhiji. Ko posameznik doseže peti nivo, tako imenovano motivacijo za 

rast, ki je kvalitativno drugačna motivacija, posamezniki čutijo naravno potrebo po izpolnitvi 

svojega potenciala brez zunanje vzpodbude k temu. Maslowova teorija je pripeljala k trem 

zaključkom: strategije manangementa zaposlenim tipično ne omogočajo izpolnitve potreb na 

višjih stopnjah hierarhije, nekatere napačne predpostavke o človeški naravi so razlog za 

neuspeh managerjev za uvajanje učinkovitejših strategije in reforme manangementa ne bodo 

učinkovite dokler teh napačnih predpostavk ne bodo nadomestile prave predpostavke 

(Tompkins 2005, 297-299). 

Po McGregorjevi teoriji Y managerji, ki resnično verjamejo, da večina zaposlenih želi 

priložnosti za osebno rast, aktivno išče odgovornost, je sposobna kreativnosti in reševanja 

problemov, vidi zaposlene kot vrednoto in sodelavce za doseganje ciljev in izpolnjevanje 

odgovornosti (Tompkins 2005, 303). 

McGregor opozarja tudi na pomembnost motivatorjev notranjih - intrinzičnih nagrad, ki 

izhajajo iz opravljenega dela. Zaposleni jih dosežejo z reševanjem problemov, doseganjem 

rezultatov in razvijanjem osebnih sposobnosti. Notranje nagrade se lahko odrazijo v obliki 

ponosa, občutka dosežkov, izboljšane samopodobe, s čemer je izpolnjena posameznikova 

potrebna po rasti (Tompkins 2005, 306). 

Zaposleni so vir uspeha in konkurenčnih prednosti vsake organizacije. Kadrovska politika 

mora biti usklajena z organizacijskimi cilji (Macky in Johnson 2000, 5). Naloga managementa 
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je privabiti in izbrati potrebne zaposlene za izvajanje nalog, jih motivirati za vložen napor s 

sistemom nagrajevanja in obdržati zaposlene, ki prispevajo k uspehu organizacije. Ta princip 

je v angleščini znan kot 3R kadrovskega manangementa: recruit, reward, retain (zaposli, 

nagradi, ohrani) (Macky in Johnson 2000, 3). 

Administracije morajo zagotoviti motivacijsko okolje in imeti sistem različnih spodbud za 

dosežene rezultate (Julnes 2009). Sistem nagrajevanja, vključujoč osebne dohodke, lahko 

pomaga okrepiti (ali zavreti) organizacijsko strukturo. V primeru organizacijskih struktur, ki 

zajemajo projektne skupine, mora sistem nagrajevanja vzpodbujati in nagrajevati način dela, 

ki krepi projektno delo in vključenost zaposlenih (Macky in Johnson 2000, 416). Strateški 

sistemi nagrajevanja indirektno vzpodbujajo zaposlene, da se usposabljajo in pridobivajo 

potrebna znanja za izvajanje svojega dela, saj so takšna prizadevanja nagrajena (Macky in 

Johnson 2000, 414). Primeri nagrajevanj so nagrajevanje za znanje, za osebno učinkovitost, 

za skupinsko učinkovitost projektne skupine ali organizacije (Macky in Johnson 2000, 433). 

Potreben je sistem, ki povezuje kazalnike uspešnosti s sistemom nagrajevanja. Sistem 

nagrajevanja mora vsebovati nagrade in kazni. Lastni interes motivira posameznike, da 

razumejo kazalnike učinkovitosti in evalvacijski sistem, na podlagi katerega se določajo 

nagrade. Posamezniki ne potrebujejo dolgo, da ugotovijo, če obstaja odstopanje med 

navedenimi in dejansko nagrajenimi cilji (Jensen in Meckling 1990). Enako pomembno je 

tako poznavanje, kaj se nagrajuje, kot kaj je potrebno narediti (Henderson in Kaplan 2005). 

V primeru evropskih projektov z različnimi delovnimi pogoji od ostalega dela administracije 

obstaja za razmislek tudi pristop ustvarjanja dvotirne organizacije, kjer del organizacije 

opravlja redno poslovanje, manjši del organizacije pa združuje vidike majhne uspešne 

organizacije s prednostjo, da so del večje organizacije. Način motivacije zaposlenih v stabilni 

organizaciji ni enak načinu motivacije zaposlenih v manjšem delu organizacije, ki mora 

delovati prodorno za ustvarjanje razvoja in rasti. Da bo nova organizacija uspešna, potrebuje 

podporo glavne organizacije in sistem nagrajevanja v skladu z lastnim delom (Henderson in 

Kaplan 2005). 

5.2.4 Potencial znanja 

Ključne prednosti organizacije so edinstveni resursi in prednosti, ki jih management upošteva 

pri formuliranju strategije. Kadri so eden izmed ključnih prednosti organizacije, kar je še 

posebej pomembno v storitvenih organizacijah (Krajewski in Ritzman 1999, 29). 

Ob pojavu evropskih sredstev so morale občine odreagirati tudi na področju človeških virov. 

Kadrovsko strukturo je potrebno nenehno dodatno izboljševati z izobraževanjem obstoječega 

kadra ali pridobivanjem že usposobljenega kadra, npr. iz privatnega sektorja. 
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Članom projektnih skupin je potrebno omogočiti izobraževanje s področja projektnega 

managementa in specifično izobraževanje za management evropskih projektov, udeležbo na 

konferencah, dostop do relevantnih pisnih gradiv ali poglobljeno izobraževanje s 

podiplomskim študijem. Z izobraževanjem in z uporabo boljših delovnih metod se izboljša 

produktivnost. Ko organizacija zaposlenim dolgoročno pomaga izboljševati znanja, se zvišata 

lojalnost in predanost organizaciji (Krajewski in Ritzman 1999, 149, 201).  

V projektno skupino je potrebno imenovati čim bolje usposobljen kader, saj je delo zahtevno, 

odgovorno, napake pa lahko pomenijo izgubo dela ali celo vsega sofinanciranja. Ključni so 

dobro usposobljenih projektni člani, ki samostojno vodijo projekte, in srednje usposobljeni 

projektni člani, ki izvajajo naloge samostojno. Potreba po osnovno usposobljenih projektnih 

članih, ki izvajajo naloge po navodilih, je relativno majhna, saj na projektih ni rutinskega 

dela. Pri mednarodnih projektih je predpogoj za delo tudi znanje angleščine, ki je uradni jezik 

mednarodnih projektov. 

Projektni člani morajo stalno stremeti k izboljšavam in pridobivanju novih znanj, potrebno je 

konstantno učenje, prenos znanja in izkušenj, naj si bo to s projektnimi člani z drugih 

projektov, komercialnimi zunanjimi sodelavci, znanstvenimi sodelavci ali mednarodnimi 

organizacijami in strokovnjaki. 

Vodstvo mora ustvariti pogoje, da ne prihaja do izgube dragocenega znanja tako, da zna 

zadržati dobre kadre, na nivoju projektov pa tako, da ponovno imenuje projektne člane v nove 

projektne skupine. Splošno znanje je tisto, ki se prenaša z nizkimi stroški, medtem ko je 

prenos specifičnih znanj povezan z visokimi stroški. Za prenos znanja je potreben čas, časovni 

zamiki pri pridobivanju specifičnih znanj pa so lahko dragi (Jensen in Meckling 1990). 

Izkoristiti je potrebno pozitivne učinke iz krivulj učenja. Krivulje učenja prikazujejo efekt 

učenja, ki kaže razmerje med potrebnim časom za izvedbo naloge in kumulativno izvedenim 

proizvodom ali storitvijo. Z izvedbo več enakih nalog se potreben čas zmanjšuje do določene 

točke, ko postane skrajšanje časa izvedbe zanemarljivo (Krajewski in Ritzman 1999, 203). 

Zunanje institucije je smiselno uporabljati le za visoko strokovno delo, ki mu občine same 

niso kos, za naloge, ki jih tudi pri rednem delu izvajajo zunanji izvajalci (npr. projektna 

dokumentacija), ali naloge, za katere niso potrebna posebna znanja (npr. štetje prometa). 

Odločitev o uporabi zunanjih izvajalcev ni trivialna, ker mora organizacija najprej razumeti, 

kaj so njene ključne kompetence in jih ohraniti (Krajewski in Ritzman 1999, 468). 

Znotraj evropskih projektov je smiselno imeti delitev delovnih funkcij, kot so pridobivanje in 

administriranje evropskih sredstev, projektno vodenje in strokovno delo s pripadajočo 

pripravo dokumentacije. Zaradi različnih vsebin projektov so navadno različni tudi projektni 

člani, ki so imenovani v projektne skupine za izvajanje vsebinskega dela, zato je smiselno 

ohranjanje ločene funkcije za aktivnosti v zvezi z evropskimi sredstvi, kjer se zbira znanje in 

izkušnje iz sodelovanja na vseh projektih. 
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Glede na široke vsebine evropskih projektov je potrebno zagotoviti interdisciplinarnost, ki jo 

tipično zagotavljamo z imenovanjem posameznikov iz različnih oddelkov. V kolikor pa je 

organizacijska struktura občine takšna, da so posamezni oddelek skoraj samozadostni tudi na 

področjih, ki presegajo njihovo primarno funkcijo, je možno doseči interdisciplinarnost tudi z 

imenovanji znotraj oddelka. Medoddelčno sodelovanje je nujno za doseganje operativne 

učinkovitosti (povzeto po Krajewski in Ritzman 1999, 16).  

S pojavom evropskih sredstev je bilo na strani prejemnikov sredstev potrebno zagotoviti 

kadre z znanjem in usposobljenostjo za pridobivanje evropskega sofinanciranja in izvajanja 

projektov ter postaviti notranjo organizacijo, ki zagotavlja kontinuiteto v opravljanju nalog 

(npr. ločena funkcija pridobivanje in administracija evropskih sredstev) in prenos znanja pri 

pridobivanju in izvajanju projektov. 
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5.3 Sklepne ugotovitve raziskave  

Evropski projekti pomenijo razvoj občin in posledično držav. Tema pridobivanja evropskih 

sredstev je aktualna, vendar se v večini primerov osvetli le z vidika pridobljenih sredstev, 

medtem ko ostanejo ostali aspekti neomenjeni. V raziskavi smo se posvetili ravno tem 

aspektom, kar je bilo pri povabljenih udeležencih dobro sprejeto, saj so se vsi odzvali 

povabilu k sodelovanju. Tudi vprašalnik je bil glede na odziv sodelujočih dobro zastavljen za 

celosten pregled stanja. 

Uresničevanje prednostnih ciljev Evropske unije z uspešno izvedenimi projekti, financiranimi 

iz evropskih skladov, in doseganje učinkovite porabe evropskih sredstev je v veliki meri 

odvisno od končnih prejemnikov evropskih sredstev. 

Analiza rezultatov je pokazala nujno potrebo po izboljšanju delovanja zunanjih institucij z 

vidika večje stabilnosti dokumentacije in kadrov, boljše informiranosti ter večje odzivnosti. 

Delo občin na področju evropskih sredstev bo uspešnejše v državah: 

 v katerih so zunanje institucije za podporo evropskih projektov dobro organizirane, dajejo 

jasna navodila in so odzivne pri sodelovanju z občinami,  

 v katerih bodo zunanje institucije dolgoročno znale napovedati možnosti financiranja v 

skladu s strategijo Evropske unije, da bodo občinam zagotovljeni pogoji za pripravo 

kvalitetnih projektov. 

Za dobro delo na evropskih projektih so bistveni pogoji dela, na katere lahko direktno 

vplivajo vodstva občinskih uprav.  

V raziskavi se kaže dobro delo vodstev občinskih uprav na strateškem nivoju z 

razpoložljivostjo strateških dokumentov in priprave evropskih projektov v skladu s 

strateškimi dokumenti. Na področju projektov se kaže razumevanje posameznih aspektov 

okolja za uspešno izvajanje evropskih projektov, kot je institucionalizirana projektna 

organizacija, dobre komunikacijske poti, hiter odziv v primeru težav, izobraževanje in 

priznavanja opravljenega dela izven delovnega časa projektnim članom.  

Kvaliteta priprave in izvedbe projektov v odvisnosti od katere se evropska sredstva 

izplačujejo, je v največji meri odvisna od članov projektnih skupin. Zato je kritično, da se za 

to področje zaposli dober kader, ki se primerno nagrajuje in ohranja. Projektnim skupinam je 

potrebno zagotoviti dobre in motivacijske pogoje dela. Raziskava je pokazala, da projektni 

člani kažejo predanost delu, so v večini usmerjeni v doseganje rezultatov in iskanje rešitev za 

doseganje zastavljenih ciljev, hkrati pa je pokazala tudi, da imenovanje v projektne skupine v 

veliki večini primerov pomeni povečanje obsega dela in stopnje odgovornosti, česar pa sistem 

nagrajevanja ne odraža. To je področje, ki zahteva nujno pozornost in ukrepanje vodstev 
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občinskih uprav pri ustvarjanju dobrega delovnega okolja za člane projektnih skupin. Vodstva 

občinskih uprav morajo nameniti pozornost tudi zagotavljanju potrebnega časa za izvajanje 

nalog in razbremenitve rednega operativnega dela projektnih članov, kakor tudi potrebo po 

bistvenem izboljšanju delovanja podpornih funkcij (oddelkov občinskih uprav) pri podpori 

projektov. 

Uspešne občine bodo tiste: 

 ki bodo znale motivirati svoje zaposlene, ki delajo v projektnih skupinah in zaposlene, ki 

izvajajo podporne funkcije za izvajanje projektov, 

 ki bodo izvajale razvojne aktivnosti v skladu s strategijo Evropske unije in bodo z 

vsebinami pripravljene za sodelovanje na projektih in črpanje evropskih sredstev. 

Za izboljšave na področju pridobivanja evropskih sredstev in izvajanja evropskih projektov so 

bistvene izmenjave dobrih praks med občinami v posamezni državi in občinami različnih 

držav, kar pa je možno le z aktivnim vključevanjem občin v mednarodne projekte. 

5.4 Prispevek znanosti in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Področje organizacijskih struktur v zvezi z evropskimi projekti smo osvetlili z vidika 

strateškega in operativnega managementa. To je redko raziskovalno področje, primerljivih 

raziskav v slovenski in tuji literature nismo zasledili. 

Na nivoju strateškega managementa raziskava opredeljuje strateški okvir in organizacijske 

strukture, ki bi nudile uspešno okolje za delo na evropskih projektih, ter daje smernice, za 

kakšne cilje si je potrebno prizadevati pri ustvarjanju pogojev dela in okolja. 

Na nivoju operativnega managementa daje raziskava pregled in obrazlaga posamezne pristope 

pri delu na evropskih projektih ter povzema primere prilagajanja organizacijskih struktur v 

občinah vzorca. Operativni management je ključnega pomena za vsako organizacijo, saj lahko 

organizacija doseže svoje cilje le z uspešnim manangementom kadrov, kapitala, informacij in 

materiala. Ta funkcija omogoča organizaciji, da doseže svoje cilje z učinkovitim 

pridobivanjem in uporabo resursov (Krajewski in Ritzman 1999, 3). 

Raziskava je koncipirana tudi kot dokument za primerjalno analizo, za katero podlaga je bila 

proučitev in analiza dejanskega stanja organizacijskih struktur v desetih evropskih občinah, 

identifikacija potreb po prilagoditvah organizacijskih struktur in kje na poti do idealnega 

okolja za delo na evropskih projektih se občine v vzorcu nahajajo. Predstavniki občin in 

zunanjih institucij lahko izpolnijo priložen vprašalnik (Priloga 5) in ugotovijo, kje se njihove 

organizacije pozicionirajo glede na uspešno okolje za delo na evropskih projektih glede na 

ostale evropske občine iz vzorca raziskave (Priloga 6, Priloga 7, Priloga 8, Priloga 9) ter 

sistemsko spremljajo napredek v procesu uvajanja izboljšav. Primerjalna analiza je 

kontinuiran, sistemski postopek, ki meri storitve in procese organizacije v primerjavi z 
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najboljšimi organizacijami. Ta pristop se uporablja zato, da organizacije razumejo, kako 

delajo najboljše organizacije, da lahko same izboljšajo svoje delovanje (Krajewski in Ritzman 

1999, 223). V primeru raziskave gre za primerjavo z občinami v vzorcu te raziskave. 

Pripravljenost udeležencev za sodelovanje v raziskavi je doprinesla k dognanjem, ki so lahko 

koristna direktno tudi za same udeležence raziskave (Gibbs 2008, 103). Z uporabo dognanj te 

raziskave bo dosežen tudi namen akcijske raziskave učenja o organizaciji s prizadevanjem, da 

bi jo spremenili (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 64). 

Raziskava nudi izhodiščno točko za nadaljnje raziskovanje organizacijskih struktur na 

področju pridobivanja evropskih sredstev in izvajanja projektov, za spremembe strateških 

pristopov ter operativne izboljšave procesov v smeri boljše pretočnosti ter načinov za prenos 

teh organizacijskih pristopov tudi v poslovanje administracije izven evropskih projektov. 
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Priloga 1 

 

Priloga 1: Države po ciljih kohezijske politike 

 

Vir : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 38. 

 





Priloga 2 

 

Priloga 2: Okvirna porazdelitev sredstev po državah članicah 2007-2013 

 

Podatki so v milijonih evrov po tekočih cenah. 

Vir: Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 25. 
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Priloga 3: Okvirna porazdelitev sredstev po ciljih 2007-2013 

 

Podatki so v milijonih evrov po tekočih cenah. 

Vir: Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 2007, 24. 
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Priloga 4: Umestitev programa sofinanciranja/projekta v okolje 

Družba

Gospodarstvo

Okolje

Potrebe

Problemi

Program

(Projekt)

Evalvacija

Cilji Vhodne količine

Rezultati

Učinki

Ustreznost Učinkovitost

Efektivnost

Uporabnost

Trajnost

Izhodne količine

 

Vir: Prirejeno po European Commission 2006, 7. 
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Priloga 5: Vprašalnik 

1. Kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij za podporo evropskih projektov 

1.1 Ali zunanje institucije zagotavljajo stabilno okolje za delo projektnih skupin? 

1.1.1 Ali ostaja ista institucija imenovana za funkcijo posamezne zunanje institucije 

za podporo evropskih projektov? 

○ Ja ○ Ne 

1.1.2 Ali zunanje institucije zagotavljajo pravočasna in jasna navodila, informacije 

ter podporo v procesu prijave projekta za financiranje? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

1.1.3 Ali zunanje institucije zagotavljajo pravočasna in jasna navodila, informacije 

ter podporo v procesu izvajanja projekta? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

1.1.4 Kakšna je pogostost sprememb navodil ali obrazcev v trajanju projekta? 

○ Več kot enkrat ○ Enkrat ○ Nikoli 

1.1.5 Kakšna je frekvenca menjavanja kadrov? 

○ Nizka ○ Srednja ○ Visoka 

1.1.6 Ali so kontaktne osebe jasno določene? 

○ Vse ○ Nekatere ○ Nobena 

1.1.7 Ali so kontaktne osebe dobro informirane in dobro odzivne? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

1.1.8 Ali v primeru pomanjkanja informacij ali težav pri sodelovanju s kontaktno 

osebo obstaja jasna eskalacijska pot z imenovanimi kontaktnimi osebami? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 
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1.2 Ali imajo zunanje institucije za podporo evropskih projektov vzpostavljene postopke 

za izobraževanje (ne samo informiranje) občinskih projektnih skupin? 

1.2.1 Za področje prijave evropskih projektov 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

1.2.2 Za področje izvajanja evropskih projektov 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

 

PREDLOGI IN KOMENTARJI za izboljšave kontinuitete in stabilnosti zunanjih institucij 

za podporo evropskih projektov: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2. Sistemsko in strateško razmišljanje 

2.1 Ali ima občina definirano vizijo, poslanstvo, strategijo in akcijske načrte v pisni obliki? 

○ Ja ○ Delno ○ Ne 

2.2 Ali je izbira evropskih projektov v skladu z vizijo, poslanstvom in strategijo občine? 

○ Ja ○ Delno ○ Ne 

2.3 Od kod prihajajo pobude za izvedbo projektov? 

○ Od spodaj navzgor  ○ Mešano ○ Od zgoraj navzdol 

2.4 Kaj je vodilo za odločanje o izbiri evropskih projektov? 

○ Kratkoročne rešitve  ○ Strateške rešitve 

○ Delno kratkoročne, delno strateške rešitve 

○ Komentar _________________________ 

2.5 Ali obstaja prednost pri izbiri tipa evropskih projektov? 

○ Nizek proračun/ neinvesticijski projekti ○ Visok proračun/ investicijski projekti 

○ Odločitev pogojuje vsebina 

○ Komentar _________________________ 

2.6 Kaj je cilj občine pri zaprošanju za evropsko sofinanciranje projektov? 

○ Poraba denarja v rokih in v skladu z zadanimi cilji 

○ Poraba denarja v rokih in v skladu z zadanimi cilji ter pozitivne družbeno-

ekonomske spremembe 

2.7 Ali občine interno ocenjujejo evropske projekte? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

2.8 Ali so izvedeni korektivni ukrepi, če interne ocene evropskih projektov niso 

zadovoljive? 

○ Ne ○ Ja, ________________________________ 
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PREDLOGI IN KOMENTARJI za izboljšave sistemskega in strateškega razmišljanja: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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3. Vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter predanost delu 

3.1 Kakšen je način vodenja in kakšne so organizacijske strukture v občini? 

3.1.1 Ali je projektno delo institucionalizirano, zaposleni so uradno delegirani v 

projektne skupine? 

○ Ja ○ Ne ○ Drug tip organizacije ________________________________ 

3.1.2 Ali so vse potrebne aktivnosti in resursi planirani na primernem nivoju 

podrobnosti za obdobje trajanja projekta? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.1.3 Ali obstaja jasna vloga projektnega sponzorja (politična osebnost, član 

managementa)? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.1.4 Ali obstaja jasna komunikacijska pot med projektno skupino, projektnim 

sponzorjem, managementom, političnimi osebnostmi? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.1.5 Ali je v primeru težav pri izvajanju projekta odziv managementa hiter? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.1.6 Ali ima izvajanje procesov v zvezi s projekti prednost pred ostalimi procesi, 

kadar je to potrebno? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.1.7 Ali so podporne funkcije (oddelki občinskih uprav) dobro organizirane in 

nudijo dobro podporo projektnim skupinam? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.1.8 Ali je orientiranost podpornih funkcij (oddelki občinskih uprav) usmerjena v 

iskanje rešitev in ni birokratska? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 
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3.1.9 Ali elektronsko poslovanje podpira projektno organizacijo (pošta, nadzor nad 

finančnimi obveznostmi na nivoju projekta ipd.)? 

○ Ja ○ Ne ○ Komentar _________________________ 

3.1.10 Ali so z razpoložljivostjo evropskih sredstev za projekte nastopile spremembe 

v načinu vodenja in v notranjih organizacijskih strukturah? 

○ Ja ○ Ne ○ Komentar _________________________ 

3.2 Ali vodstvo projektnim skupinam zagotavlja okolje za uspešno projektno delo? 

3.2.1 Ali je določena jasna delitev nalog? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.2.2 Ali je zagotovljeno zadostno število članov projektne skupine glede na obseg 

dela? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.2.3 Ali je zagotovljen zadosten čas za izvajanje nalog glede na roke? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.2.4 Ali je izvedena prerazporeditev rednega operativnega dela projektnih članov, 

kadar je to potrebno? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.2.5 Ali je priznano opravljeno delo izven delovnega časa? 

○ Ja, kot navadne ure  ○ Ja, kot nadure ○ Ne 

3.2.6 Ali je določena jasna osebna odgovornost za izvedbo nalog? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.3 Kakšna je stopnja predanosti delu projektnih članov? 

3.3.1 Ali so usmerjeni so v doseganje rezultatov? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.3.2 Ali so usmerjeni v iskanje rešitev za doseganje zastavljenih ciljev? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 
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3.3.3 Ali so pripravljeni vložiti dodatno delo v doseganje zastavljenih ciljev? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.3.4 Ali spoštujejo roke? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.4 Kaj pomeni imenovanje zaposlenih v projektno skupino na osebnem nivoju 

posameznika? 

3.4.1 Povečanje obsega dela, projektno delo je dodatna naloga. 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.4.2 Povečanje odgovornosti. 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

3.4.3 Ugodnosti. 

○ Brez ugodnosti ○ Spoštovanje ○ Napredovanje ○ Drugo _________ 

 

PREDLOGI IN KOMENTARJI za izboljšave vodenja in vizije visokih javnih uslužbencev 

ter predanost delu: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

PREDLOGI IN KOMENTARJI za izobraževanje projektnih skupin: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
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4. Potencial znanja 

4.1 Kako so občine ob pojavu evropskih sredstev pridobile potrebna nova znanja? 

○ Kadrovanje iz privatnega sektorja 

○ Izobraževanje javnih uslužbencev 

○ Učenje z delom 

○ Drugo _________________________ 

4.2 Kakšno izobraževanje je na voljo članom projektnih skupin? 

○ Brez izobraževanja 

○ Splošno izobraževanje za projektni management 

○ Specifično izobraževanje za evropske projekte 

○ Udeležba na konferencah, pisna gradiva 

○ Podiplomski študiji 

4.3 Kakšni so deleži članov projektnih skupin po stopnji znanja oz. usposobljenosti? 

○ _______ % osnovno usposobljenih, izvajajo naloge po navodilih 

○ _______ % srednje usposobljenih, izvajajo naloge samostojno 

○ _______ % dobro usposobljenih, da samostojno vodijo projekte 

4.4 Kaj je vir za prenos znanja za člane projektnih skupin? 

○ Projektni člani z drugih projektov 

○ Komercialni zunanji sodelavci 

○ Znanstveni sodelavci 

○ Mednarodne organizacije in strokovnjaki 
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4.5 Kako prihaja do izgube znanja? 

○ Projektni člani niso ponovno imenovani 

○ Pogosta menjava zaposlenih 

○ Delo izvajajo zunanje institucije  

○ Drugo _________________________ 

4.6 Ali znotraj evropskih projektov obstaja delitev delovnih funkcij na aktivnosti v zvezi z 

evropskimi sredstvi in vsebinskim delom? 

○ Ja ○ Včasih ○ Ne 

4.7 Kako so člani projektnih skupin imenovani glede na organizacijsko strukturo? 

○ Znotraj oddelkov 

○ Med oddelki 

○ Komentar _________________________ 

 

PREDLOGI IN KOMENTARJI za izboljšave potenciala znanja: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
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Priloga 6: Primerjava držav članic po dejavniku uspeha kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij 

 

  

1. Kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij za podporo evropskih projektov

Vprašanje Rezultat 

za celoten 

vzorec

Boljše 

SDČ

Marginalno 

boljše SDČ

Primerljivo

SDČ NDČ

Marginalno 

boljše NDČ

Boljše 

NDČ

1.1 Zunanje institucije zagotavljajo stabilno okolje za delo projektnih 

skupin:

1.1.1 ista zunanja institucija ostaja imenovana za funkcijo posamezne 

zunanje institucije za podporo evropskih projektov,
60% X

1.1.2* zunanje institucije zagotavljajo pravočasna in jasna navodila, 

informacije ter podporo v procesu prijave projekta za 

financiranje,

40% X

1.1.3 zunanje institucije zagotavljajo pravočasna in jasna navodila, 

informacije ter podporo v procesu izvajanja projekta,
30% X

1.1.4 * spremembe navodil ali obrazcev v trajanju projekta ni, 20% X

1.1.5 frekvenca menjavanja kadrov je nizka, 50% X

1.1.6 kontaktne osebe so jasno določene, 80% X

1.1.7 kontaktne osebe so dobro informirane in dobro odzivne, 40% X

1.1.8* v primeru pomanjkanja informacij ali težav pri sodelovanju s 

kontaktno osebo obstaja jasna eskalacijska pot z imenovanimi 

kontaktnimi osebami.

20% X
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V stolpcu Rezultat za celoten vzorec navajamo delež zastopanosti najugodnejšega odgovora. 

1.1.2* Stanje glede zagotavljanja navodil za prijavo projektov je ocenjeno kot marginalno boljše v novih državah članicah glede na vse odgovore, saj so 

odgovori v občinah starih držav članic diametralno nasprotni. 

1.1.4*  Stanje glede manjše pogostosti sprememb navodil ali obrazcev je ocenjeno kot marginalno boljše v starih državah članicah glede na vse odgovore. 

1.1.8*  Stanje za delo z zunanjimi institucijami je kot marginalno boljše ocenjeno v starih državah članicah, ker v dveh primerih nimajo niti potrebe po 

eskalaciji. 

 

Vprašanje Rezultat 

za celoten 

vzorec

Boljše 

SDČ

Marginalno 

boljše SDČ

Primerljivo

SDČ NDČ

Marginalno 

boljše NDČ

Boljše 

NDČ

1.2 Zunanje institucije za podporo evropskih projektov imajo 

vzpostavljene postopke za izobraževanje (ne samo informiranje) 

občinskih projektnih skupin:

1.2.1 za področje prijave evropskih projektov, 40% X

1.2.2 za področje izvajanja evropskih projektov. 30% X
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Priloga 7: Primerjava občin držav članic po dejavniku uspeha sistemsko in strateško razmišljanje 

 

V stolpcu Rezultat za celoten vzorec navajamo delež zastopanosti najugodnejšega odgovora. 

 

Vprašanje Rezultat 

za celoten 

vzorec

Boljše 

SDČ

Marginalno 

boljše SDČ

Primerljivo

SDČ NDČ

Marginalno 

boljše NDČ

Boljše 

NDČ

2.1 Občina ima definirano vizijo, poslanstvo, strategijo in akcijske 

načrte v pisni obliki.
80% X

2.2 Izbira evropskih projektov je v skladu z vizijo, poslanstvom in 

strategijo občine.
80% X

2.3 Pobude za izvedbo projektov prihajajo od spodaj navzgor in od 

zgoraj navzdol.
70% X

2.4 Vodilo za odločanje o izbiri evropskih projektov so delno 

kratkoročne, delno strateške rešitve.
80% X

2.5 Odločitev o izbiri projekta pogojuje vsebina. 70% X

2.6 Cilj občine pri zaprošanju za evropsko sofinanciranje projektov 

je poraba denarja v rokih in v skladu z zadanimi cilji ter 

doseganje pozitivnih družbeno-ekonomskih sprememb.

90% X

2.7 Občine evropske projekte interno ocenjujejo. 70% X

2.8 Korektivni ukrepi so izvedeni, če ocene evropskih projektov 

niso zadovoljive.
70% X
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Priloga 8: Primerjava občin držav članic po dejavniku uspeha vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev ter predanost delu 

 

  

Vprašanje Rezultat 

za celoten 

vzorec

Boljše 

SDČ

Marginalno 

boljše SDČ

Primerljivo

SDČ NDČ

Marginalno 

boljše NDČ

Boljše 

NDČ

3.1 Način vodenja in organizacijske strukture v občini:

3.1.1* okolje je primerno za izvajanje projektov (institucionalizirana 

projektna organizacija ali drug tip organizacije),
90% X

3.1.2 vse potrebne aktivnosti in resoursi so planirani na primernem 

nivoju podrobnosti za obdobje trajanja projekta,
60% X

3.1.3 obstaja jasna vloga projektnega sponzorja (politična osebnost, 

član managementa),
60% X

3.1.4 obstaja jasna komunikacijska pot med projektno skupino, 

projektnim sponzorjem, managementom, političnimi osebnostmi,
80% X

3.1.5 v primeru težav pri izvajanju projekta je odziv managementa 

hiter,
80% X

3.1.6 izvajanje procesov v zvezi s projekti ima prednost pred ostalimi 

procesi, kadar je to potrebno,
20% X

3.1.7 podporne funkcije (oddelki občinskih uprav) so dobro 

organizirane in nudijo dobro podporo projektnim skupinam,
20% X

3.1.8 orientiranost podpornih funkcij (oddelki občinskih uprav) je 

usmerjena v iskanje rešitev in ni birokratska,
30% X

3.1.9 elektronsko poslovanje podpira projektno organizacijo (pošta, 

nadzor nad finančnimi obveznostmi na nivoju projekta ipd.),
60% X

3.1.10 z razpoložljivostjo evropskih sredstev za projekte so nastopile 

spremembe v načinu vodenja in v notranjih organizacijskih 

strukturah.

bistvene razlike v časovnem obdobju, zato odgovori niso primerljivi 
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Vprašanje Rezultat 

za celoten 

vzorec

Boljše 

SDČ

Marginalno 

boljše SDČ

Primerljivo

SDČ NDČ

Marginalno 

boljše NDČ

Boljše 

NDČ

3.2 Vodstvo projektnim skupinam zagotavlja okolje za uspešno 

projektno delo:

3.2.1 določena je jasna delitev nalog, 70% X

3.2.2 zagotovljeno je zadostno število članov projektne skupine glede 

na obseg dela,
50% X

3.2.3 zagotovljen je zadosten čas za izvajanje nalog glede na roke, 30% X

3.2.4 izvedena je prerazporeditev rednega operativnega dela 

projektnih članov, kadar je to potrebno,
20% X

3.2.5* priznano je opravljeno delo izven delovnega časa, 90% X

3.2.6 določena je jasna osebna odgovornost za izvedbo nalog. 60% X

3.3 Stopnja predanosti delu projektnih članov:

3.3.1 projektni člani so usmerjeni so v doseganje rezultatov, 70% X

3.3.2 projektni člani so usmerjeni v iskanje rešitev za doseganje 

zastavljenih ciljev,
70% X

3.3.3 projektni člani so pripravljeni vložiti dodatno delo v doseganje 

zastavljenih ciljev,
40% X

3.3.4 projektni člani spoštujejo roke. 60% X

3.4 Pomen imenovanja zaposlenih v projektno skupino na osebnem 

nivoju posameznika:

3.4.1 ni povečanja obsega dela, 20% X

3.4.2 ni povečanja odgovornosti, 20% X

3.4.3* ugodnosti. 20% X
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V stolpcu Rezultat za celoten vzorec navajamo delež zastopanosti najugodnejšega odgovora. 

3.1.1* Rezultat za celoten vzorec kot primerno okolje za izvajanje projektov zajema odgovore za institucionalizirano projektno organizacijo in drug tip 

organizacije.  

3.2.2* in 3.2.3* Pri teh dveh vprašanjih prihaja pri odgovorih občin novih držav članic do neusklajenosti, saj mora biti ob zagotovljenem zadostnem številu 

članov projektnih skupin glede na obseg dela načeloma zagotovljen tudi zadosten čas za izvajanje nalog glede na roke. Pri odgovoru 3.2.2 se kaže marginalno 

boljše stanje v občinah novih držav članic in pri odgovoru 3.2.3 v občinah starih držav članic. 

3.2.5* Rezultat za celoten vzorec pri priznavanju dela izven delovnega časa upošteva vse pozitivne odgovore ne glede na način priznavanja. 

3.4.3* Rezultat za celoten vzorec pri ugodnostih upošteva odgovore za napredovanje in drugo (plačilo). 
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Priloga 9: Primerjava občin držav članic po dejavniku potencial znanja 

 

  

Vprašanje Rezultat 

za celoten 

vzorec

Mnogo 

pogosteje 

SDČ

Pogosteje 

SDČ

Primerljivo

SDČ NDČ

Pogosteje 

NDČ

Mnogo 

pogosteje 

NDČ

4.1 Občine so ob pojavu evropskih sredstev pridobile potrebna 

nova znanja s/z:

učenjem z delom, 42% X

kadrovanjem iz privatnega sektorja, 26% X

izobraževanjem javnih uslužbencev, 26% X

uporabo zunanjih izvajalcev. 6% X

4.2 Članom projektnih skupin so na voljo  naslednja izobraževanja:

udeležba na konferencah, pisna gradiva, 50% X

specifično izobraževanje evropski projekti, 17% X

splošno izobraževanje projektni management, 17% X

podiplomski študiji, 11% X

brez izobraževanja. 6% X

4.3* Povprečni deleži članov projektnih skupin po stopnji znanja oz. 

usposobljenosti:

osnovna usposobljenost, 23%* X

napredna usposobljenost, 60%* X

visoka usposobljenost. 21%* X
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Preglednica podaja primerjavo za posamezni odgovor med občinami starih in novih držav članic. V stolpcu Rezultat za celoten vzorec navajamo delež 

zastopanosti posameznega odgovora znotraj vprašanja. 

4.3* Za stopnjo usposobljenosti članov projektnih skupin je izračunano povprečje znotraj deležev za posamezni odgovor v občinah. 

 

Vprašanje Rezultat 

za celoten 

vzorec

Mnogo 

pogosteje 

SDČ

Pogosteje 

SDČ

Primerljivo

SDČ NDČ

Pogosteje 

NDČ

Mnogo 

pogosteje 

NDČ

4.4 Znanje se na člane projektnih skupin prenaša od:

projektnih članov z drugih projektov, 48% X

mednarodnih organizacij in strokovnjakov, 24% X

znanstvenih sodelavcev, 19% X

komercialnih zunanjih sodelavcev. 10% X

4.5 Do izgube znanja prihaja, ker:

projektni člani niso ponovno imenovani, 30% X

delo izvajajo zunanje institucije, 30% X

pogosta menjava zaposlenih, 20% X

drugo (ni izgube znanja). 20% X

4.6 Znotraj evropskih projektov obstaja delitev delovnih funkcij na 

aktivnosti v zvezi z evropskimi sredstvi in vsebinskim delom. 80% X

4.7 Člani projektnih skupin so glede na organizacijsko strukturo 

imenovani:

med oddelki, 50% X

znotraj oddelkov, 30% X

znotraj oddelkov in med oddelki. 20% X
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Priloga 10: Področja, kjer je stanje pereče 

 

.  

Dejavnik uspeha

Vprašanje

Rezultat 

za celoten 

vzorec

Boljše 

SDČ

Marginalno 

boljše SDČ

Primerljivo

SDČ NDČ

Marginalno 

boljše NDČ

Boljše 

NDČ

1. Kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij 

za podporo evropskih projektov

1.1 Zunanje institucije zagotavljajo stabilno okolje za delo projektnih 

skupin:

1.1.3 zunanje institucije zagotavljajo pravočasna in jasna navodila, 

informacije ter podporo v procesu izvajanja projekta,
30% X

1.1.4* spremembe navodil ali obrazcev v trajanju projekta ni, 20% X

1.1.8* v primeru pomanjkanja informacij ali težav pri sodelovanju s 

kontaktno osebo obstaja jasna eskalacijska pot z imenovanimi 

kontaktnimi osebami.

20% X

1.2 Zunanje institucije za podporo evropskih projektov imajo 

vzpostavljene postopke za izobraževanje (ne samo informiranje) 

občinskih projektnih skupin:

1.2.2 za področje izvajanja evropskih projektov. 30% X

2. Sistemsko in strateško razmišljanje
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V tabeli so zbrana področja, za katera je stanje pereče in za katera je potrebno takojšnje ukrepanje. V stolpcu Rezultat za celoten vzorec navajamo delež 

zastopanosti najugodnejšega odgovora in je za dobra področja v intervalu od 1 % do 33 %. 

1.1.4*  Stanje glede manjše pogostosti sprememb navodil ali obrazcev je ocenjeno kot marginalno boljše v starih državah članicah glede na vse odgovore. 

1.1.8*  Stanje za delo z zunanjimi institucijami je kot marginalno boljše ocenjeno v starih državah članicah, ker v dveh primerih nimajo niti potrebe po 

eskalaciji. 

3.4.3* Rezultat za celoten vzorec pri ugodnostih upošteva odgovore za napredovanje in drugo (plačilo). 

Dejavnik uspeha

Vprašanje

Rezultat 

za celoten 

vzorec

Boljše 

SDČ

Marginalno 

boljše SDČ

Primerljivo

SDČ NDČ

Marginalno 

boljše NDČ

Boljše 

NDČ

3. Vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev 

ter predanost delu

3.1 Način vodenja in organizacijske strukture v občini:

3.1.6 izvajanje procesov v zvezi s projekti ima prednost pred ostalimi 

procesi, kadar je to potrebno,
20% X

3.1.7 podporne funkcije (oddelki občinskih uprav) so dobro 

organizirane in nudijo dobro podporo projektnim skupinam,
20% X

3.1.8 orientiranost podpornih funkcij (oddelki občinskih uprav) je 

usmerjena v iskanje rešitev in ni birokratska.
30% X

3.2 Vodstvo projektnim skupinam zagotavlja okolje za uspešno 

projektno delo:

3.2.3 zagotovljen je zadosten čas za izvajanje nalog glede na roke, 30% X

3.2.4 izvedena je prerazporeditev rednega operativnega dela 

projektnih članov, kadar je to potrebno.
20% X

3.4 Pomen imenovanja zaposlenih v projektno skupino na osebnem 

nivoju posameznika:

3.4.1 ni povečanja obsega dela, 20% X

3.4.2 ni povečanja odgovornosti, 20% X

3.4.3* ugodnosti. 20% X
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Priloga 11: Področja, kjer je stanje zadovoljivo 

 

  

Dejavnik uspeha

Vprašanje

Rezultat 

za celoten 

vzorec

Boljše 

SDČ

Marginalno 

boljše SDČ

Primerljivo

SDČ NDČ

Marginalno 

boljše NDČ

Boljše 

NDČ

1. Kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij 

za podporo evropskih projektov

1.1 Zunanje institucije zagotavljajo stabilno okolje za delo projektnih 

skupin:

1.1.1 ista zunanja institucija ostaja imenovana za funkcijo posamezne 

zunanje institucije za podporo evropskih projektov,
60% X

1.1.2* zunanje institucije zagotavljajo pravočasna in jasna navodila, 

informacije ter podporo v procesu prijave projekta za 

financiranje,

40% X

1.1.5 frekvenca menjavanja kadrov je nizka, 50% X

1.1.7 kontaktne osebe so dobro informirane in dobro odzivne. 40% X

1.2 Zunanje institucije za podporo evropskih projektov imajo 

vzpostavljene postopke za izobraževanje (ne samo informiranje) 

občinskih projektnih skupin:

1.2.1 za področje prijave evropskih projektov. 40% X

2. Sistemsko in strateško razmišljanje
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V tabeli so zbrana področja, za katera je stanje zadovoljivo in za katera so potrebne izboljšave. V stolpcu Rezultat za celoten vzorec navajamo delež 

zastopanosti najugodnejšega odgovora in je za zadovoljiva področja v intervalu od 34 % do 66 %. 

1.1.2* Stanje glede zagotavljanja navodil za prijavo projektov je ocenjeno kot marginalno boljše v novih državah članicah glede na vse odgovore, saj so 

odgovori v občinah starih držav članic diametralno nasprotni. 

 

Dejavnik uspeha

Vprašanje

Rezultat 

za celoten 

vzorec

Boljše 

SDČ

Marginalno 

boljše SDČ

Primerljivo

SDČ NDČ

Marginalno 

boljše NDČ

Boljše 

NDČ

3. Vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev 

ter predanost delu

3.1 Način vodenja in organizacijske strukture v občini:

3.1.2 vse potrebne aktivnosti in resoursi so planirani na primernem 

nivoju podrobnosti za obdobje trajanja projekta,
60% X

3.1.3 obstaja jasna vloga projektnega sponzorja (politična osebnost, 

član managementa),
60% X

3.1.9 elektronsko poslovanje podpira projektno organizacijo (pošta, 

nadzor nad finančnimi obveznostmi na nivoju projekta ipd.),
60% X

3.2 Vodstvo projektnim skupinam zagotavlja okolje za uspešno 

projektno delo:

3.2.2 zagotovljeno je zadostno število članov projektne skupine glede 

na obseg dela,
50% X

3.2.6 določena je jasna osebna odgovornost za izvedbo nalog. 60% X

3.3 Stopnja predanosti delu projektnih članov:

3.3.3 projektni člani so pripravljeni vložiti dodatno delo v doseganje 

zastavljenih ciljev,
40% X

3.3.4 projektni člani spoštujejo roke. 60% X
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Priloga 12: Področja, kjer je stanje dobro 

  

Dejavnik uspeha

Vprašanje

Rezultat 

za celoten 

vzorec

Boljše 

SDČ

Marginalno 

boljše SDČ

Primerljivo

SDČ NDČ

Marginalno 

boljše NDČ

Boljše 

NDČ

1. Kontinuiteta in stabilnost zunanjih institucij 

za podporo evropskih projektov

1.1 Zunanje institucije zagotavljajo stabilno okolje za delo projektnih 

skupin:

1.1.6 kontaktne osebe so jasno določene. 80% X

2. Sistemsko in strateško razmišljanje

2.1 Občina ima definirano vizijo, poslanstvo, strategijo in akcijske 

načrte v pisni obliki.
80% X

2.2 Izbira evropskih projektov je v skladu z vizijo, poslanstvom in 

strategijo občine.
80% X

2.3 Pobude za izvedbo projektov prihajajo od spodaj navzgor in od 

zgoraj navzdol.
70% X

2.4 Vodilo za odločanje o izbiri evropskih projektov so delno 

kratkoročne, delno strateške rešitve.
80% X

2.5 Odločitev o izbiri projekta pogojuje vsebina. 70% X

2.6 Cilj občine pri zaprošanju za evropsko sofinanciranje projektov 

je poraba denarja v rokih in v skladu z zadanimi cilji ter 

doseganje pozitivnih družbeno-ekonomskih sprememb.

90% X

2.7 Občine evropske projekte interno ocenjujejo. 70% X

2.8 Korektivni ukrepi so izvedeni, če ocene evropskih projektov 

niso zadovoljive.
70% X
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V tabeli so zbrana področja, za katera je stanje dobro in za katera so potrebne manjše izboljšave. V stolpcu Rezultat za celoten vzorec navajamo delež 

zastopanosti najugodnejšega odgovora in je za dobra področja v intervalu od 67 % do 100 %. 

3.1.1* Rezultat za celoten vzorec kot primerno okolje za izvajanje projektov zajema odgovore za institucionalizirano projektno organizacijo in drug tip 

organizacije. 

3.2.5* Rezultat za celoten vzorec pri priznavanju dela izven delovnega časa upošteva vse pozitivne odgovore ne glede na način priznavanja. 

3. Vodenje in vizija visokih javnih uslužbencev 

ter predanost delu

3.1 Način vodenja in organizacijske strukture v občini:

3.1.1* okolje je primerno za izvajanje projektov (institucionalizirana 

projektna organizacija ali drug tip organizacije),
90% X

3.1.4 obstaja jasna komunikacijska pot med projektno skupino, 

projektnim sponzorjem, managementom, političnimi osebnostmi,
80% X

3.1.5 v primeru težav pri izvajanju projekta je odziv managementa 

hiter.
80% X

3.2 Vodstvo projektnim skupinam zagotavlja okolje za uspešno 

projektno delo:

3.2.1 določena je jasna delitev nalog, 70% X

3.2.5* priznano je opravljeno delo izven delovnega časa. 90% X

3.3 Stopnja predanosti delu projektnih članov:

3.3.1 projektni člani so usmerjeni so v doseganje rezultatov, 70% X

3.3.2 projektni člani so usmerjeni v iskanje rešitev za doseganje 

zastavljenih ciljev.
70% X
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Priloga 13: Strošek odkritja in odpravljanja napak 

Proces Končno testiranje Stranka
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Faza odkritja napake

 

Vir: Krajewski in Ritzman 1999, 222. 
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Priloga 14: Diagram vzrokov in posledic 

 

Vir: Povzeto po Krajewski in Ritzman (1999, 230). 
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Priloga 15: Angleški izrazi 

Strukture organiziranosti, organizacijske strukture (organisational structures) 

Dejavniki uspeha (success factors) 

Organ upravljanja (managing authority) 

Skupni tehnični sekretariat (joint technical secretariat) 

Prvostopenjska kontrola (first level control) 

Konkurenčna prednost (competitive advantage) 

Management učinkovitosti (performance management, performance-oriented management, 

performance-based management) 

Narediti več z manj (do more with less) 

Merjenje učinkovitosti (performance measurement) 

Kazalniki učinkovitosti (performance measures) 

Usmerjenost v doseganje rezultatov (goal orientation) 

Usmerjenost v opravljanje nalog (task orientation) 

Kumulativne izboljšave, preskok (continuous improvement, breakthrough) 

Pobude od zgoraj navzdol kakor, od spodaj navzgor (top down, bottom up) 

Uporabnik (customer) 

Vhodne dobrine (input) 

Izhodne dobrine (output)  

Ponovno delo (rework) 

Ustreznost (relevance) 

Učinkovitost (efficiency) 

Efektivnost (effectiveness) 

Uporabnost (utility) 

Trajnost (sustainability)  

Primerjalna analiza (benchmarking) 

Dvotirne organizacije (ambidextrous organizations) 

Uporaba zunanjih izvajalcev (outsourcing) 

Krivulje učenja (learning curve) 

Učenje z delom (learning by doing) 

Znanje in usposobljenost (skill and competence) 

Izmenjava znanj med kolegi (peer-to-peer exchange) 

Metoda poskusov in napak (trial and error) 

Organizacijsko učenje (organisational learning) 

Enostopenjsko učenje (single-loop learning) 

Dvostopenjsko učenje (double-loop learning) 

Zaposli, nagradi, ohrani (recruit, reward, retain) 

Sistem nagrajevanja (reward system) 


