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POVZETEK 

Lizbonska strategija in Strategija 2020 sta mala in srednje velika podjetja (MSP) prepoznala 

kot ključne generatorje konkurenčnosti in rasti evropskega gospodarstva. Zato so MSP v 

finančni perspektivi 2007-2013 pridobila pomembnejše mesto tudi znotraj programov 

evropskega teritorialnega sodelovanja. V naši raziskavi smo na primeru Programa čezmejnega 

sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013 ugotavljali, kako lahko izvajanje ali opustitev 

aktivnosti procesa strateškega upravljanja zavira sodelovanje MSP v programih evropskega 

teritorialnega sodelovanja. Glavni razlog je nizko vključevanje predstavnikov MSP v fazi 

načrtovanja in izvajanja programov. Posledično, pa je zaradi nepoznavanja in nerazumevanja 

njihovih potreb in zmožnosti, v fazi izvajanja programov veliko ovir, ki MSP odvračajo od 

sodelovanja v projektih oz. zmanjšujejo uspešnost njihovih prijav. 

 

Ključne besede: evropsko teritorialno sodelovanje, Operativni program Slovenija Italija 2007 - 

2013, Interreg, evropska kohezijska politika, mala in srednje velika podjetja, podjetništvo, 

strateško upravljanje, absorpcijska sposobnost.    

 

SUMMARY 

The Lisbon Strategy and the Europe 2020 Strategy identified small and medium-sized 

enterprises (SMEs) as key generators of growth and competitiveness of the European economy. 

Therefore, SMEs in the 2007-2013 financial perspective gained a prominent place within the 

European territorial cooperation programs. In our study we observe, through the case of the 

Crossborder Cooperation Programme Italy Slovenia 2007-2013, how the implementation or 

omissions of the activities in the process of strategic management influence the participation of 

SMEs in European territorial cooperation programs. The main reason is low involvment of  

SMEs representatives in the phase of strategic planning and in the phase of programme 

implementation. Consequently, due to ignorance and lack of understanding of their needs and 

capabilities, there are quite a few barriers in the implementation phase that discourage SMEs 

from participating in projects and reduce the success of their project proposals. 

 

Keywords: European territorial cooperation, Operational Programme Slovenia Italy 2007 - 

2013, Interreg, European cohesion policy, small and medium-sized enterprises, 

entrepreneurship, strategic management, absorption capacity. 
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1 UVOD  

Intenzivni procesi povezovanja in integracije potekajo v Evropi vse od leta 1945 dalje. A kljub 

temu trendu ostajajo v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) regije in države precej pomembna 

realnost. To pa pomeni, da ostajajo tudi meje, strukturne pomanjkljivosti in sistemske omejitve, 

ki iz njih izhajajo (pravne, gospodarske, socialne, včasih pa tudi jezikovne, kulturne, verske 

itd.). Položaj na obrobju oz. ob meji postavlja vsakodnevne izzive vsem, ki na teh območjih 

bivajo, poslujejo, ustvarjajo.  

EU je z namenom zmanjšati posledice vpliva meje kot administrativne, pravne in fizične ovire 

ter premagovati skupne probleme in izkoristiti skupne potenciale, oblikovala politiko 

evropskega teritorialnega sodelovanja (v nadaljevanju ETS) in v tem okviru izvaja in financira 

številne čezmejne in transnacionalne programe (EK 2011, 12). 

Gospodarstvo je pomemben dejavnik integracije čezmejnih območij. Mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju MSP) predstavljajo motor gospodarstva EU (Žakelj 2004; 

Wymenga idr. 2012). Pomembna so tudi za razvoj in povezovanje čezmejnega, lokalnega in 

regionalnega gospodarstva (Jaklič 2005). To njihovo vlogo sta prepoznali krovni razvojni 

strategiji EU, Lizbonska strategija in strategija Evropa 2020 kot pametno, trajnostno in 

vključujočo rast, ki izpostavljata pomen MSP za okrepitev konkurenčnosti evropskega 

gospodarstva.  

V naši nalogi nas zanima preplet teh okoliščin oz. dejstev; realnost Evrope regij in s tem 

povezanih programov ETS ter vloge MSP v njih. Natančneje, zanima nas, na kakšen način in v 

kolikšni meri so bili MSP vključeni v Čezmejni program Slovenija Italija 2007-2013 (v 

nadaljevanju Program)1, kot enega od programov ETS, ki ga financira EU. V raziskavi smo 

izhajali iz predpostavke, da strateško upravljanje Programa odločilno prispeva k njegovemu 

oblikovanju in vključevanju MSP vanj. Zato smo pregledali proces strateškega upravljanja 

Programa in v njem iskali razlage za nizko udeležbo MSP.       

 

1.1 Problem in teoretična izhodišča 

V EU obmejne regije predstavljajo že 40 % njenega ozemlja. V njih prebiva 185 milijonov 

prebivalcev oz. 37 % njenega prebivalstva (EK 2011, 12). Življenje in poslovanje na čezmejnih 

območjih ima posebne značilnosti, saj politične in administrativne meje postavljajo omejitve 

oz. izzive že pri vsakodnevnih opravilih. Mobilnost oseb, blaga, storitev in kapitala ter nekatere 

druge evropske politike, ki posegajo v socialno, kulturno in nacionalno tkivo držav članic (v 

                                                           
1 Ko pišemo »program« z malo začetnico, imamo v mislih generični pomen te besede, kot katerikoli program ETS 
oz. evropskeevrospske kohezijske politike. Ko pa uporabljamo »Program« z veliko začetnico, imamo v mislih 
izključno Program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013, ki je predmet opazovanja naše naloge. 
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nadaljevanju DČ), so prav v teh regijah najbolj na preizkušnji. Zato avtorji (Lambertz 2010, cit. 

po Beck 2015a, 11) čezmejna območja imenujejo tudi »laboratorij evropske integracije« in 

predstavljajo ustrezno raven za preverjanje teorij evropskih integracij (De Sousa 2013, 3).  

Prav zaradi strateškega pomena čezmejnih območij je Evropska Komisija (v nadaljevanju EK) 

leta 1990 oblikovala program Interreg kot pobudo za čezmejno sodelovanje, katere prednostni 

cilj je bila pomoč notranjim in zunanjim obmejnim območjem EU pri premagovanju specifičnih 

problemov na področju razvoja, ki izvirajo iz njihove sorazmerne oddaljenosti v nacionalnih 

gospodarstvih in v celotni EU (Levrata 2007, 18). V 25 letih razvoja je program Interreg 

prerasel v instrument ETS, ki poleg čezmejnega obsega še transnacionalno in medregionalno 

sodelovanje. V finančni perspektivi 2014-20202 je na vseh mejah EU že več kot 100 tovrstnih 

programov sodelovanja, njihov skupni proračun pa znaša 10,1 milijarde EUR (EK 2015b) 

Slovenija je v finančni perspektivi 2007-20133 v okviru politike ETS sodelovala v 5-ih 

čezmejnih programih (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija, Slovenija - Avstrija, 

Slovenija - Hrvaška, Slovenija - Madžarska ter Jadransko čezmejno sodelovanje) ter v štirih 

transnacionalnih in medregionalnih programih.  

Programi ETS predstavljajo organizacijsko4 in vsebinsko5 platformo/obliko za financiranje 

projektov ETS. Cilje programov ETS, ki so zapisani v njihovih operativnih programih (v 

nadaljevanju OP), se dosega z izvajanjem skupnih projektov s partnerji v več državah 

partnericah. Izbor projektov, ki so predmet sofinanciranja v okviru programov, se lahko izvede 

z javnim razpisom za izbor projektov ali z neposredno potrditvijo projektov. Projekte, ki jim je 

dodeljeno sofinanciranje (do 100 % upravičenih izdatkov na projektu), izvaja projektno 

partnerstvo, ki ga tvorijo partnerji (ali upravičenci). To so vodilni partner skupaj s še vsaj enim 

projektnim partnerjem. Partnerji so lahko subjekti javnega (npr. občine, javni zavodi, agencije, 

univerze, raziskovalni inštituti, razvojne agencije idr.) ali zasebnega prava (podjetja, društva, 

zasebni zavodi idr.) (SVRK 2015, 6).  

                                                           
2 EU oblikuje 7 - letne proračune za financiranje programov in projektov iz naslova skladov EU. 
Programi Interreg se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V okviru finančne 
perspektive 2014-2020 se izvaja 5. generacija programov Interreg.   
3 S t. i. pravilom n+2 se dejansko izvajanje programov in možnost porabe sredstev EU podaljša za dve 
leti po zaključku finančne perspektive, torej do konca leta 2015. 
4 14. člen Uredbe (ES) št. 1080/2006 določa, da države članice, ki sodelujejo v operativnem programu, 
določijo enotni organ upravljanja, enotni organ za potrjevanje ter enotni revizijski organ. Nadalje ta člen 
še določa, da lahko Organ upravljanja vzpostavi tudi skupni tehnični sekretariat. 65. člen Uredbe (ES) 

št. 1083/2006 določa, da  država članica  ustanovi nadzorni  odbor  za  vsak  operativni  program, 16. 
člen Uredbe (ES) št. 1080/2006 in 13. člen Uredbe (ES) št. 1828/2006  pa določata vzpostavitev organov 
prvostopenjske kontrole. 
5 Vsebinske smernice programov ETS so zapisane v operativnih programih, ki jih za vsak program ETS  

skupaj pripravijo države partnerice, ki v programu sodelujejo, potrdi pa jih EK s sklepom. Operativni 
programi vsebujejo analizo stanja, strategijo, razvojne prioritete, organizacijsko strukturo in sistem 

financiranja programa na celotnem upravičenem območju programa. Obvezne vsebine operativnega 
programa določa 12. člen Uredbe (ES) 1080/2006.  
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Sodelovanje univerz in raziskovalnih ustanov ter podjetij, zlasti MSP, je eden pomembnejših 

ciljev vseh programov ETS (Maddock idr. 2013), vendar pa raziskave kažejo (Ferry idr. 2007; 

Interact 2013; Uusikylä idr. 2010), da je dejanska udeležba MSP na projektih ETS kljub temu 

zelo nizka. Tudi na Programu, ki je predmet naše raziskave, je prisotnost MSP nizka (Greta in 

MK Projekt 2013; Greta in MK Projekt 2015).   

Z magistrsko nalogo želimo raziskati razloge za nizko udeležbo MSP na Programu in projektih, 

ki jih ta financira. Problem je raziskovalno zanimiv iz več razlogov: 

- MSP so zaradi svoje sposobnosti hitre reakcije na nove poslovne priložnosti (tudi vire 

financiranja) in pravočasnega preoblikovanja inovativnih idej v nove tržne produkte 

prepoznana kot najbolj dinamičen in uspešen del gospodarstva (Žakelj 2004, 11),  

- po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so MSP v letu 2013 predstavljala kar 

99,8 % vseh podjetij in zaposlovala 69,33 % zaposlenih v Sloveniji. Prisotna so v praktično 

vseh gospodarskih panogah, še zlasti v trgovini, turizmu, poslovno-komunikacijskih 

storitvah, gradbeništvu ter v močnem porastu tudi v tehnološko intenzivnih panogah, kot 

sta IKT in bio- in nano-tehnologija (prav tam), 

- MSP se na ravni EU uspešno prijavljajo na javne razpise različnih programov. Tako je npr. 

v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj6 kar 74,5 % vseh 

projektnih partnerstev vključevalo vsaj eno MSP. MSP so v tem programu predstavljali 18,5 

% vseh upravičencev, kar 11,1 % projektov pa je za vodilnega partnerja imelo MSP (EK 

2012a, 6),  

- Države članice EU so na vrhu Sveta EU marca 2000 v Lizboni sprejele t. i. Lizbonsko 

strategijo, ki je, v kontekstu velike širitve EU,7 izzivov globalizacije in tehnološke 

revolucije na področju IKT tehnologij, za nov cilj določila, da bi EU do leta 2010 »postala 

najbolj konkurenčno in dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno 

trajnostne gospodarske rasti, z več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo« 

(Evropski svet 2000). Temu cilju so v skladu s hierarhijo strateških usmeritev zavezani tudi 

programi ETS. Izvedbene smernice za ETS so podane v Sklepu Sveta EU z dne 6. oktobra 

2006 o strateških smernicah Skupnosti o koheziji, kjer so poudarjeni ukrepi, s katerimi bodo 

programi ETS, v skladu s cilji Lizbonske strategije, poskušali nameniti sredstva za naslednje 

tri ključne prioritete (Program 2010, 25): 

- izboljšanje privlačnosti DČ, regij in mest z izboljšanjem dostopnosti, zagotavljanjem 

ustrezne kakovosti in ravni storitev ter ohranjanjem okolja, 

                                                           
6 Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj je glavno orodje EU za financiranje raziskav 

v Evropi in velja za obdobje 2007–2013. Sodelovanje v Sedmem okvirnem programu je odprto širokemu 
nizu organizacij in posameznikov. V njem lahko sodelujejo univerze, raziskovalna središča, 

večnacionalne korporacije, MSP, kot tudi javne uprave in celo posamezniki iz vsega sveta (EK 2007a).  
7 Deset novih držav članic se je Evropski uniji pridružilo 1. maja 2004; to je bil največji krog širitve v 
vsej zgodovini Evropske unije. 
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- spodbujanje inovacij, podjetništva in rasti na znanju temelječega gospodarstva z 

raziskovalnimi in inovacijskimi zmogljivostmi, vključno z novimi informacijskimi in 

komunikacijskimi tehnologijami, in 

- ustvarjanjem novih in boljših delovnih mest - z usmerjanjem zaposlovanja v podjetniško 

dejavnost, spodbujanejm prilagajanja delavcev in podjetij potrebam trga ter s 

povečanjem naložb v človeški kapital. 

V skladu z navedenim je bila v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja 

Slovenija Italija 2007-2013 (v nadaljevanju OP) oblikovana druga prednostna naloga 

»Konkurenčnost in na znanju temelječa družba«, ki ima naslednje operativne cilje: (i) povečati 

konkurenčnost MSP, (ii) skupaj razvijati turistične potenciale, (iii) spodbujati raziskave in 

inovacije ter na znanju temelječe gospodarstvo in (iv) izboljšati in povečati zaposlitvene 

možnosti s koordiniranimi visokošolskimi izobraževalnimi programi in usposabljanji (2010, 

46).  

Glede na ugotovitve raziskav (Interact 2013; Maddock idr. 2013; Uusikylä idr. 2010), da naj bi 

večina programov ETS v okviru svojih operativnih programov oblikovala prioriteto, ki je 

usmerjena k ekonomskemu in socialnemu razvoju in, da naj bi bil najpomembnejši del sredstev 

namenjen prav tej prioriteti, ter  glede na oblikovano prednostno nalogo OP, smo pričakovali, 

da bo odziv in prisotnost MSP na projektih Programa velik. Vendar pa že pregled upravičencev 

na Programu (Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-

2013) ter Poročilo vmesnega vrednotenja Programa (Greta in MK Projekt 2013; Greta in MK 

Projekt 2015) kažejo, da so partnerji sofinanciranih projektov Programa v veliki večini javni 

subjekti in je prisotnost MSP na Programu zelo majhna. 

 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je identificirati in analizirati dejavnike in razloge za majhno prisotnost MSP 

v projektnih vlogah8 in projektih, ki so sofinancirani na Programu.  

Z analizo zbranih in urejenih podatkov o projektnih vlogah in projektih, ki so se financirali iz 

Programa,  smo ugotavljali: 

- prisotnost MSP v projektnih vlogah in projektih, ki so sodelovali na javnih razpisih 

Programa, 

- povprečno število MSP udeleženih v projektnih partnerstvih in povprečno stopnjo deleža 

MSP v finančni konstrukciji projektnih vlog in projektov. 

Razloge za nizko udeležbo MSP v projektnih vlogah in v projektih smo raziskali z analizo 

dokumentov (dokumenti, ki postavljajo strateške in programske smernice ter izvedbeni 

                                                           
8 Za namene magistrske naloge uporabljamo besedno zvezo »projektne vloge« za projektne predloge, ki 
so prispeli na javni razpis, »projekt« pa samo za tiste vloge, ki jim je bilo v postopku ocenjevanja in 
potrjevanja dodeljeno sofinanciranje in so se dejansko izvedli v okviru Programa. 
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dokumenti Programa) in polstrukturiranimi intervjuji s predstavniki relevantnih deležnikov 

Programa. Identificirali smo dejavnike, ki ovirajo in zavirajo sodelovanje MSP v projektih 

Programa. Osredotočili smo se na dejavnike, ki izvirajo iz strateškega upravljanja Programa 

(načrtovanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja) in ima Program nanje neposreden vpliv. 

Izhajali smo iz: 

- značilnosti, kriterijev in dobrih praks, ki so predstavljeni v teoretičnih predpostavkah 

strateškega upravljanja (Andreasen in Kotler 2008; Bryson 1995; David 2005; Drucker 

1997; Drucker 2004; Tavčar 2000; Tavčar 2005),  

- posebnosti upravljanja sredstev iz skladov EU, kot so princip partnerstva in večnivojsko 

upravljanje (Beck 2015a; Leonardi 2006; Perkmann 2007a), kompleksnost interesov in 

struktur, (slaba) učinkovitost, administrativna (ne)usposobljenost (Bachtler in McMaster 

2007; Brie 2010; Cace, Cace in Nicolaescu 2010; Dellmuth in Stoffel 2012; Leonardi 2006; 

Kun-Buczko 2004) in vertikalna vsebinska skladnost med strateškimi, programskimi in 

izvedbenimi dokumenti Programa ter med dokumenti Programa in njegovimi aktivnostmi 

(Bachtler in Wren 2006; Batterbury 2006; Bradley 2006; Greta in MK Projekt 2013; Greta 

in MK Projekt 2015; Maddock idr. 2013 ),  

- koncepta absorpcijske sposobnosti za črpanje EU sredstev. Izhajali smo iz opredelitev, ki 

sta jih oblikovala Mrak in Wostner (2005) ter drugih raziskav o sposobnosti držav in 

njihovih struktur za uspešno črpanje sredstev, ki so bile opravljene v državah članicah EU 

(Horvat in Maier 2004; Kun-Buczko 2004; Marzinotto 2011; Michie in Granqvist 2013; 

Šumpíková, Pavel in Klazar 2003; Tatar 2010; Zaman in Cristea 2011), 

- dejstva, da so nosilci upravljanja Programa javni subjekti in da je tudi Program podvržen 

zakonodaji, ki velja za javne subjekte. 

Cilj raziskave je torej z analizo strateškega upravljanja Programa pojasniti, kakšen pomen ima 

ta proces na prisotnost MSP na Programu, na število projektnih vlog in projektov, ki v 

partnerstvu vključujejo vsaj eno MSP.  

 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

V okviru raziskave smo oblikovali raziskovalno vprašanje in ožja raziskovalna podvprašanja.   

Raziskovalno vprašanje 

V okviru magistrske naloge nas je zanimalo, kakšno vlogo ima proces strateškega upravljanja 

Programa na prisotnost MSP v projektnih partnerstvih projektov, ki so se izvajali v okviru 

Programa?  
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Ožja raziskovalna podvprašanja 

V okviru ožjih raziskovalnih vprašanj smo se usmerili na zgoraj navedene vidike strateškega 

upravljanja in okoliščine Programa, z namenom analizirati možnosti za večjo prisotnost MSP. 

Naša ožja raziskovalna podvprašanja so:  

- Kaj je uspešno strateško upravljanje Programa? 

- Kdo so najpomembnejši deležniki Programa in kako so vključeni v upravljanje Programa? 

- Katere okoliščine otežujejo prisotnost MSP na Programu? Katere so druge od Programa 

neodvisne okoliščine, ki bi lahko imele negativno vlogo pri odločanju MSP za 

sodelovanje na Programu? 

 

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev raziskave 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili integrirano metodo raziskovanja, in sicer smo 

izvedli študijo primera. Menimo, da je slednja zaradi svojih značilnosti ustrezna vrsta 

raziskovalnega pristopa glede na zastavljen problem. V prvem delu smo uporabili deskriptivno 

metodo. V drugem delu smo izvedli analizo vsebine, v tretjem delu empirične študije pa smo 

uporabili kvalitativno metodo empiričnega raziskovanja, polstrukturirane intervjuje.  

 

Potek dela 

Raziskava je torej potekala v okviru treh raziskovalnih faz:  

1. Analiza sekundarnih podatkov pridobljenih iz informacijskega sistema za spremljanje 

Programa. 

Analiza sekundarnih podatkov informacijskega sistema je bila osredotočena na vprašanje 

identifikacije pozicije MSP v okviru Programa, natančneje v projektnih vlogah in projektih 

(npr. skupno in povprečno število MSP, povprečni odgovarjajoči delež MSP v proračunu 

projekta, uspešnost MSP pri kandidiranju, povprečni delež realizacije MSP, geografska 

razpršenost MSP ipd.).  

2. Analiza vsebine. 

S pomočjo tehnike analize vsebine smo pregledali ključne strateške in izvedbene 

dokumente Programa in s tem preverjali vertikalno vsebinsko skladnost dokumentov 

Programa s strateškimi smernicami EU, z vidika ukrepov in vsebini, ki sodijo v interesno 

področje MSP.   

3. Analiza primarnih podatkov pridobljenih v intervjujih z deležniki. 

Za bolj poglobljen vpogled v raziskovalni problem smo analizirali tudi primarne podatke, 

ki smo jih zbrali s pomočjo pol strukturiranih intervjujev. Pri intervjujih smo izvajali 

tehniko lijaka, pri čemer smo prehajali od splošnejših proti bolj specifičnim raziskovalnim 

vprašanjem. Z metodo triangulacije smo na osnovi različnih virov informacij raziskovalni 

problem analizirali z vidika treh relevantnih skupin deležnikov. Na ta način smo dobili 

celovitejši vpogled v preučevani problem in boljša izhodišča za razlago povezanosti med 
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uspešnostjo upravljanja Programa s številom projektnih vlog in projektov, ki v partnerstvu 

vključujejo vsaj eno MSP.  

 

Vključeni v raziskavo 

V prvi fazi empiričnega dela študije so bili v raziskavo vključeni partnerji projektnih vlog in 

projektov. Natančneje smo analizirali položaj MSP v prejetih projektnih vlogah in projektih 

Programa. 

V drugi fazi smo vključili naslednje dokumente: 

- Kohezijska politika za podporo rasti in novim delovnim mestom: Strateške smernice 

Skupnosti, 2007 - 2013,  

- Nacionalni strateški referenčni okvir RS 2007 - 2013,  

- dokumente vrednotenja Programa, 

- Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007 – 2013 in 

- razpisna dokumentacija dveh javnih razpisov, ki sta se izvajala v okviru Programa. 

 
V tretji fazi raziskovanja pa smo izvedli pol strukturirane intervjuje treh skupin udeležencev 

Programa, in sicer (i) s tremi predstavniki vodilnih partnerjev projektov, (ii) s tremi predstavniki 

MSP, ki so partnerji na različnih projektih in (iii) z dvema predstavnikoma struktur oz. organov, 

ki sta nosilca izvajanja Programa (predstavnikom OU in predstavnikom nacionalnega organa). 

 

1.5 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Analizo podatkov smo omejili na dva od treh razpisov znotraj Programa. Razpis za strateške 

projekte, ki ga v naši raziskavi nismo zajeli, je bil namreč dvostopenjski in z drugačnim, bolj 

neposrednim postopkom izbire, s pomembnim vključevanjem političnih/administrativnih 

nacionalnih struktur pri določanju partnerstva in vsebin. V teh projekte so bile vključene 

predvsem javne institucije.  

Strukturirane intervjuje smo omejili na predstavnike vodilnih partnerjev (v nadaljevanju VP) in 

predstavnike MSP med projektnimi partnerji (PP) projektov, ki so bili sofinancirani. Med 

intervjuvanci nismo imeli predstavnikov partnerjev, ki so v procesu izbire in potrjevanja izpadli 

in niso pridobili sofinanciranja. 
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2 EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE 

Meje na evropskem kontinentu so se v zgodovini pogosto premikale, postavljale in brisale. 

Zadnje večje pretrese je ta kontinent doživel v prvi polovici 20. stoletja s prvo in drugo svetovno 

vojno ter koncem 20. stoletja, s padcem železne zavese. Vse to je imelo pomemben vpliv na 

oblikovanje meja, definiranje njihovega pomena, določanje njihove trdnosti,  oz. prepustnost. 

Še več, vplivalo je na vznik mednarodnih organizacij, med katere sodi tudi EU, ki je bila sprva 

mišljena predvsem kot branik miru, utemeljen na ekonomskem in socialnem blagostanju. Prav 

EU gre zahvala, da se pomen in prepustnost evropskih meja v tem času vseskozi razvijata in 

spreminjata svoj namen.  

Levrata (2007, 15) pravi: »V središču evropskega povezovanja je zmanjševanje pomena 

evropskih državnih meja za evropske gospodarske akterje zaradi oblikovanja velikega trga, v 

katerem nacionalne meje niso več ovira za prost pretok delavcev, blaga, storitev in kapitala. Ta 

pojav, ki se je izkazal za velik uspeh, sta še okrepili ekonomska in monetarna unija ter ukinitev 

nadzora na mejah (schengensko območje).« Potreba po čezmejnem sodelovanju izvira iz 

problemov in interesov, ki so lastni skupnostim, ki jim politično administrativne meje 

postavljajo ovire pri njihovih vsakodnevnih aktivnostih. Posamezniki in organizacije (tudi 

MSP) na obeh straneh meje, ki so del različnih sistemov, si delijo skupne probleme in interese, 

ki izvirajo iz te meje, kot npr. delo v sosednji državi, čezmejno onesnaževanje, okoljsko 

načrtovanje, varnostna vprašanja, poslovni izzivi, administrativne obremenitve itd. Zato je 

njihov cilj »odprava strukturnih pomanjkljivosti, ki jih povzročata njihov položaj na obrobju 

države, in sistemskih omejitev (pravne, gospodarske, socialne, včasih pa tudi jezikovne, 

kulturne, verske itd.) zaradi neposredne bližine mednarodne meje« (prav tam). Programi ETS 

se soočajo z izzivi čezmejne in lokalne narave in jih rešujejo po načelu subsidiarnosti 

(Perkmann 2005). 

EK je leta 1990 ustanovila Program pobude Skupnosti Interreg (v nadaljevanju Interreg) in sicer 

s poslanstvom okrepiti podporo notranjim in zunanjim obmejnim območjem Skupnosti pri 

premagovanju specifičnih problemov na področju razvoja, ki izvirajo iz njihove sorazmerne 

oddaljenosti v nacionalnih gospodarstvih in v celotni Skupnosti. To poslanstvo naj bi uresničili 

skozi tri vrste ukrepov; »z načrtovanjem in skupnim uresničevanjem čezmejnih programov, z 

ukrepi za izboljšanje informacijskih tokov na obeh straneh meje in z vzpostavitvijo skupnih 

institucionalnih in upravnih struktur za podporo in spodbujanje sodelovanja« (Levrata 

2007,18).  

Že leta 1996 (v drugi perspektivi torej) je Interreg iz programa čezmejnega sodelovanja znotraj 

strogega področja sosedstva prerasel v program teritorialnega sodelovanja, katerega namen je 

spodbujanje usklajenega razvoja medregionalnih in transnacionalnih skupnosti. Te tri 

dimenzije/sklopi sodijo v okvir ETS še danes.  
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Danes je ETS preraslo v fazo, ko zajema pripravo in izvajanje programov EU, ki spodbujajo 

čezmejno sodelovanje na vseh ravneh: gospodarski razvoj, turizem, okolje, usposabljanje, 

izobraževanje in trg delovne sile. Tudi kultura in mediji ter zdravstvo in socialne zadeve 

dobivajo v okviru nekaterih programov ETS vse večji pomen. 

Za boljše razumevanje v nadaljevanju predstavljamo širši okvir evropske kohezijske politike v 

finančni perspektivi 2007-2013, v kateri se izvajajo programi ETS, med katere sodi tudi 

Program, ki je predmet naše raziskave.  

 

2.1  Evropska kohezijska politika 2007-2013 

Države članice so se s 174. členom Pogodbe zavezale, da si bodo z namenom krepitve 

ekonomske, socialne in teritorialne kohezije prizadevale zmanjšati neskladje med stopnjami 

razvitosti različnih regij in zaostalost najmanj razvitih območij EU, vključno s podeželjem. V 

175. členu  Pogodbe so nadalje določile, da se ta ukrep podpira prek Strukturnih skladov (to so 

Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad - Usmerjevalni oddelek, Evropski socialni 

sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj), Evropske investicijske banke (EIB) in drugih 

obstoječih finančnih instrumentov (EK 2012b).  

Operacionalizacijo zastavljenega poslanstva, zapisanega v Pogodbi Skupnosti, predstavljajo 

politike EU, med katerimi ima najpomembnejše in finančno najobsežnejše mesto evropska 

kohezijska politika. Za izvajanje evropske kohezijske politike institucije EU oblikujejo in 

sprejemajo 7 letne proračune. V finančni perspektivi 2007-2013 je tako bil proračun treh 

skladov, ki predstavljajo vir za financiranje evropske kohezijske politike, skupaj 3479  milijard 

EUR, kar predstavlja 35,6 % celotnega proračuna EU (Wostner 2008, 4). 

Glavni cilj evropske kohezijske politike za finančno perspektivo 2007-2013 je prispevati k 

povečevanju rasti, konkurenčnosti in zaposlovanja, z vključevanjem prednostnih nalog 

Skupnosti za trajnostni razvoj, kakor so bile opredeljene na Evropskem svetu v Lizboni 23. in 

24. marca 2000 in Evropskem svetu v Götebourgu 15.in 16. junija 2001 (Uredba (ES) 

1083/2006). Kot določa 2. točka 3. člena Uredbe 1083/2006, sredstva ESRR, ESS in KS in EIB 

ter ostali obstoječi finančni instrumenti Skupnosti v finančni perspektivi 2007-2013 vsak na 

ustrezen način prispevajo k doseganju naslednjih treh ciljev: 

1. cilj „konvergenca“,  ki je usmerjen v pospeševanje konvergence najmanj razvitih držav 

članic in regij. Ta cilj bo EU zasledovala z izboljšanjem pogojev za  rast  in  zaposlovanje, 

z ukrepi v podporo pri povečevanju  in izboljšanju kakovosti naložb v fizični in človeški   

kapital, s spodbujanjem raziskav, razvoja in inovacij. Velik poudarek v okviru tega cilja je 

tudi na povečanju prilagodljivosti EU na gospodarske in socialne spremembe, varovanju, 

                                                           
9 V tem znesu predstavlja Evropskegi sklad za regionalni razvoj (ESRR) 201 milijarda EUR, Evropski 

socialni sklad (ESS) 76 milijard in Kohezijski sklad (KS) 70 milijard.  
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valorizaciji in izboljšanju okolja ter  upravni učinkovitosti. V proračunu EU je bilo za 

namene cilja konvergenca alociranih 283 milijard EUR.  

2. cilj „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“, ki je usmerjen v krepitev konkurenčnosti 

in privlačnosti razvitih regij EU. Ukrepi so namenjeni zaposlenosti s predvidevanjem 

gospodarskih in socialnih sprememb, vključno s spremembami, povezanimi s sprostitvijo 

trgovine, s pomočjo povečevanja in izboljševanja kakovosti naložb v človeški kapital, 

inovacij in spodbujanja na znanju temelječe družbe, podjetništva, varovanja in izboljšanja 

okolja, izboljšanja dostopnosti, prilagodljivostjo delavcev in podjetij ter razvoja skupnih 

trgov dela. Za namen tega cilja je bilo v proračunu alociranih 55 milijard EUR. 

3. cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ pa je usmerjen v krepitev čezmejnega, 

medregionalnega in transnacionalnega sodelovanja ter integriranega teritorialnega razvoja. 

v povezavi s prednostnimi nalogami Skupnosti. Za namen tega cilja je bilo v proračunu 

alociranih 9 milijard EUR. 

Potrebno je poudariti, da sredstva in programi evropske kohezijske politike in ETS, ki se 

izvajajo v okviru njenega »cilja 3«, niso zgolj redistribucija sredstev od bogatejšim k revnejšim 

regijam, temveč predvsem spodbujanje in okrepitev gospodarskega razvoja revnejših regij in 

usposabljanje teh za konkurenčnejše sodelovanje v globalnem okolju (Bailey in De Propris 

2002, 419, po Wostner 2008, 32).  

 

2.2 Program evropskega teritorialnega sodelovanja kot instrument evropske 

kohezijske politike 2007-2013 (t. i. Cilj 3) 

V nadaljevanju na kratko predstavljamo razvoj instrumenta evropskega teritorialnega 

sodelovanja v 25-ih letih obstoja. Pri tem namenjamo poseben poudarek programski perspektivi 

2007-2013. 

 

Kratek zgodovinski pregled  

Z vidika razvoja regionalne in kohezijske politike Skupnosti je čezmejno sodelovanje od 

samega začetka imelo manj pomembno vlogo. Program Interreg je sprva predstavljal predvsem 

sosedsko, čezmejno sodelovanje. Obsežna širitev EU leta 2004 pa je zaradi socialne, politične, 

gospodarske in nenazadnje ozemeljske dimenzije predstavljala pomemben izziv za strukture 

izvajanja EU politik in velik pritisk na financiranje EU.  

Reforma strukturnih skladov kot ključnega veziva evropske ideje je tedaj postala nuja in je 

pomenila priložnost za spremembo v pristopu Skupnosti tudi k jasnejšemu in odločnejšemu 

profiliranju čezmejnega sodelovanja. Kot ugotavlja Levrata (2007, 13) je potreba po združitvi 

porabe in preusmeritvi finančnih tokov vodila k opustitvi programov pobud Skupnosti ter k 

dvigu sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi oblastmi kot nosilcev ozemeljske kohezije na 

raven prednostnega cilja.  
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V izzivu velike širitve je ETS uvidelo priložnost za pozicioniranje in krepitev pomena znotraj 

politik EU. Ključno vlogo so pri tem odigrale novonastale regije na vzhodu EU, ki so bile 

gospodarsko in infrastrukturno veliko manj razvite kot stare DČ (Beck 2015a, 12). 

V finančni perspektivi 2007-2013 je bila zato pobuda Skupnosti INTERREG vključena 

neposredno v okvir evropske kohezijske politike, kot njen tretji cilj »evropsko teritorialno 

sodelovanje«.10 Beck (2015, 9) ugotavlja, da je s tem čezmejno sodelovanje v finančni 

perspektivi 2007-2013 postalo pomembna horizontalna raven evropske integracije. Na ta način 

je bila Lizbonski strategiji in cilju povečane kohezije znotraj EU dodan tudi teritorialni vidik. 

Koncept ozemeljske kohezije, vključen v osnutek ustavne pogodbe, je našel svoje mesto v 

reformi strukturnih skladov in prerasel v eno ključnih integracijskih politik Skupnosti (Beck 

2015b; Levrata 2007).  

Kot je razvidno iz Preglednice 1 se je obseg sredstev, ki so namenjena ETS, v tem času precej 

povečal. Nekateri avtorji poleg zelo pomembnega finančnega vidika politike ETS izpostavljajo 

tudi spremljajoče institucionalne spremembe in spremembe v modelih upravljanja, delitve 

oblasti med različnimi ravnmi administrativne in politične oblasti. Kohler-Koch in Larat (2009, 

po Beck 2015a), Ferry idr. (2007) ter Wostner (2008), pozornost usmerjajo na rojevanje vse 

bolj vertikalno in horizontalno diferenciranega evropskega »multi-level« odločevalskega 

procesa in pomena partnerstva.  

Strateške smernice ETS so začrtane v političnem procesu oblikovanja skupne kohezijske 

politike v razdobju 7-ih let, v kar so vpete vse DČ, Evropski parlament, EK, Odbor regij, 

različna interesna združenja na ravni EU. Nadalje pa se posamezni programi ETS ob 

upoštevanju smernic, zapisanih v Uredbi (ES) št. 1083/2006, natančneje oblikujejo v okviru 

»policy okolij«, ki so osredotočena na regionalne in lokalne akterje in potrebe posameznih 

držav oz. regij (Perkmann 2005). Po Sommermannu (v Beck 2015a, 10) bi lahko rekli, da v 

primeru oblikovanja, potrjevanja in izvajanja programov ETS gre za spoj »neposredne in 

posredne evropeizacije«; fazo neposredne evropeizacije predstavlja uvodna faza oblikovanja 

splošnih oz. strateških smernic in razreza kohezijskih sredstev po posameznih ciljih te politike, 

fazo posredne evropeizacije pa predstavljajo postopki oblikovanja, sprejemanja in izvajanja 

posameznih programov ETS, ko v duhu partnerstva in delitve oblasti uvaja načela EU politik.   

Pester nabor in vrsta raznolikih deležnikov in odločevalcev se odraža v programih ETS. Tako 

je npr. regionalna raven v federativno organiziranih državah drugačna od pooblastil in moči 

regij, kjer so države bolj centralizirane, unitarne. Zanimive so tudi razlike v primeru Programa, 

saj ima Italija vzpostavljene dežele z relativno visoko politično močjo, na drugi strani pa 

                                                           
10 Uredba (ES) 1083/2006 v 2. točki 3. člena »evropsko teritorialno sodelovanje« določa kot cilj, ki je 
»usmerjen v krepitev čezmejnega sodelovanja s pomočjo lokalnih in regionalnih skupnih pobud, 
transnacionalnega sodelovanja s pomočjo ukrepov za spodbujanje integriranega teritorialnega razvoja, 
povezanega s prednostnimi nalogami Skupnosti, ter krepitev medregionalnega sodelovanja in izmenjave 

izkušenj na ustrezni teritorialni ravni«. 
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Slovenija ni vzpostavila delitve države na regije in tako ni prenosa politične moči na to raven 

lokalne samouprave. Statistične regije so zgolj ozemeljske celote, ki so vzpostavljene za 

statistične namene in ne predstavljajo politične entitete (Lajh 2006). Tudi zato je bil v procesu 

načrtovanja in upravljanja Programa interes lokalnega in regionalnega gospodarstva in malega 

gospodarstva, zlasti na slovenski strani, nezaznaven, razpršen, neartikuliran.    

 

Stanje v finančni perspektivi 2007-2013 

Kot smo že navedli obmejne regije EU danes predstavljajo že 40 % ozemlja EU, kjer prebiva 

185 milijonov državljanov EU (EK 2011). Mobilnost blaga, storitev in kapitala ter nekatere 

druge evropske politike, ki posegajo v socialno, kulturno in nacionalno tkivo držav članic, so 

prav v teh regijah najbolj na preizkušnji. Ob tem dejstvu pa vse bolj pridobiva na teži tudi 

argument, da potrebujemo teritorialno protiutež širokim sektorskim politikam na ravni EU in 

da mora biti politika prilagojena lokalni ravni, da lahko dobro deluje. To seveda pomeni, da je 

načrtovanje sektorskih politik potrebno spremeniti na način, da bo pri razvoju le teh upoštevan 

vpliv, ki ga bodo te politike imele na same regije (EK 2008, 7). Gre za krepitev skladnosti  

strateškega načrtovanja in upravljanja vseh programov EU vzdolž vertikalne upravne in 

ozemeljske hierarhije. 

Danes ETS tvorijo programi, ki se združujejo v 3 skupine (EK 2015b): 

- čezmejno sodelovanje med sosednjimi regijami (NUTS 3 raven) na kopenskih in morskih 

mejah dveh ali več držav članic ali države članice in tretje države z namenom reševanja 

skupnih izzivov, ki se opredelijo v obmejnih regijah (60 programov vzdolž 38 notranjih 

kopenskih in morskih mej);  

- transnacionalno sodelovanje na večjem geografsko zaokroženem območju, ki pokriva več 

držav (NUTS 2 raven) in vključuje partnerje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za 

spodbujanje celostnega teritorialnega razvoja, vključno s sodelovanjem v okviru 

makroregionalnih strategij in strategij morskih bazenov (13 transnacionalnih programov);  

- medregionalno sodelovanje na ozemlju vseh 28 držav članic Evropske unije, Norveške in 

Švice ter le v primeru programa ESPON 2020 še Islandije in Lihtenštajna z namenom 

povečanja uspešnosti kohezijske politike (3 programi).  

V razrezu kohezijske politike za finančno perspektivo 2007-2013 predstavlja cilj 3 - „evropsko 

teritorialno sodelovanje“ 2,6 % vseh sredstev. Največji delež, več kot 70 % oz. 5,6 milijarde 

EUR teh sredstev, je namenjen čezmejnemu (sosedskemu) sodelovanju (EK 2015b). S finančno 

perspektivo 2014-2020 so se pričeli izvajati programi Interreg 5. generacije. V času od 

ustanovitve pa do danes je program Interreg zrasel tako po vsebinski plati kot tudi po 

teritorialnem in finančnem obsegu.      
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Preglednica  1: Programi Interreg v obdobju od 1990 do danes 

 Interreg I 

1990-1993 

Intrreg II 

1994-1999 

Interreg III 

2000-2006 

Interreg IV 

2007-2013 

Interreg V 

2014-2020 

Pravni 

status 
Pobude skupnosti 

Integralni del kohezijske 

politike 

Samostojni 

steber 

Države 11 11, nato 15 15, nato 25 27, nato 28 28 

Proračun 

(v 

milijardah)  

1,1 ECU 3,8 ECU 5,8 EUR 8,7 EUR 10,1 EUR 

Vir: EK 2015b. 

 

2.3 Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013 (Program) 

EK je z odločbo potrdila OP (EK 2007b), s čimer je bila vzpostavljen pravna in vsebinska 

podlaga za črpanje sredstev iz naslova Programa.11 OP predstavlja dogovor partnerjev 

Programa, torej Republike Slovenije in Republike Italije ter EK o poslanstvu in namenu 

Programa. V njem so opredeljene vsebinske, finančne in postopkovne smernice oz. celovit 

formalni okvir delovanja Programa.   

V tem podpoglavju bomo na kratko povzeli ključne značilnosti Programa. Vsebinska izhodišča 

Programa namreč natančneje predstavljamo v 5. poglavju, v okviru analize vsebin. Preverjali 

smo njihovo konsistentnost s strateškimi smernicami razvojnih politik EU ter  pomen, ki ga 

imajo na sodelovanje MSP na Programu.  

 

Programsko območje 

Programsko območje obsega na slovenski strani Goriško, Gorenjsko in Obalno-kraško ter na 

osnovi načela fleksibilnosti še Osrednjeslovensko in Notranjsko-kraško statistično regijo, na 

italijanski strani pa pokrajine Videm, Gorica, Trst, Benetke, Padova, Rovigo, Ferrara in 

Ravenna ter na osnovi načela fleksibilnosti še pokrajini Pordenone in Treviso. Skupaj to 

predstavlja območje v velikosti 30.740 km2, z več kot 5,5 milijonov prebivalcev. Programsko 

območje v finančni perspektivi 2007 - 2013 je bilo precej večje od upravičenega območja, ki je 

bilo določeno v predhodnih programih (obseg zajetega upravičenega območja se poveča za 62,9 

%,  obseg zajetih prebivalcev se poveča za 65,8 %) (Program 2010, 7). V finančni perspektivi 

2014 - 2020 se obseg upravičenega območja ponovno skrči.  

                                                           
11 V letu 2010 je EK s sklepom (EK 2010) odobrila novo, dopolnjeno besedilo OP (Program 2010). V 

naši raziskavi smo izhajali iz te različice OP.  
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Prednostne naloge (v nadaljevanju PN) 

Splošni cilj Programa »povečati privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja« se 

dosega skozi štiri PN, in sicrer (Program 2010, 33-36):  

1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija  

2. Konkurenčnost in na znanju temelječa družba  

3. Socialna integracija 

4. Tehnična pomoč 

Razrez sredstev Programa po posameznih »vsebinskih« PN je prikazan v spodnji preglednici. 

Delež sredstev, ki je bil razporejen na 1. PN, je bil nekaj večji kot v primeru 2. PN in 3. PN, saj 

so bili v njenem okviru predvideni projekti investicijske narave, ki so finančno obsežnejši.  

Preglednica 2: Finančni razrez OP po PN 

Prednostna naloga 
Znesek dodeljenih sredstev ESRR 

(EUR in %) 

1. PN:  »Okolje, promet in trajnostna 

teritorialna integracija«   

40.2410.039  

(37 %) 

2. PN: »Konkurenčnost in na znanju temelječa 

družba«  

32.151.857 

 (29 %) 

3. PN: »Socialna integracija«  
30.322.573  

(28 %) 

4. PN: »Tehnična pomoč«  
6.556.306  

(6 %) 

Skupaj 109.271.755 

Vir: Program 2010, 67. 

 

Struktura programa 

V okviru faze načrtovanja Programa (t. i. programiranje) je bila določena tudi struktura 

upravljanja Programa (v nadaljevanju strukture).12 Naloge izvajanja, upravljanja, spremljanja 

in nadzora Programa so razdeljene med naslednje organe: 

- Skupni organ upravljanja (OU), ki ima sedež v okviru uprave dežele Furlanije Julijske 

krajine (v nadaljevanju FJK), 

- Nadzorno odbor Programa (NO) predstavlja nadzorni organ, v katerem so zastopani 

partnerji in ključni deležniki Programa, 

- Skupni tehnični sekretariat (v nadaljevanju STS) je tehnično administrativno telo v podporo 

OU pri izvajanju njegovih nalog na Programu, 

                                                           
12 Z izrazom strukture zajemamo vse organe, ki skladno z OP sodijo v sistem upravljanja Programa.  
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- Skupni organ za potrjevanje, ki ima prav tako sedež v okviru uprave FJK, 

- Skupni revizijski organ, ki ga tvorijo predstavniki revizijskih organov vseh treh italijanskih 

dežel ter Republike Slovenije, 

- Organa prvostopenjske kontrole, ki imata sedež v okviru uprave FJK (za italijanske 

upravičence) in v Službi Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko (za slovenske 

upravičence). 

Pri tem velja poudariti, da med navedenimi organi obstaja jasna delitev del in nalog in da so pri 

svojem delu povsem neodvisni drug od drugega, kar je ključni element ustreznega delovanja 

sistema. Partnerji Programa so v OP še zapisali, da je sprejeta struktura izvajanja Programa 

osnovana na izkušnjah njegovih preteklih izvedb in odraža željo po učinkoviti izvedbi, ob 

upoštevanju načel decentralizacije in poenostavitve administrativnih postopkov in struktur 

(Program 2010, 68). 

Z nekaj posploševanja lahko vlogo OU opredelimo s strateškim koordiniranjem celotnega 

procesa upravljanja Programa ter zagotavljanjem učinkovite implementacije Programa, ob 

upoštevanju veljavne regulative in predvsem v duhu dobrega finančnega gospodarjenja 

(Wostner 2008, 24). OU namreč prevzema vse ključne naloge v procesu upravljanja Programa, 

z izjemo izbora projektov, ki je v pristojnosti NO (Interact 2006, 30).  
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3 MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP) 

V tem poglavju opisujemo MSP, njihove ključne značilnosti ter njihovo vlogo in pomen za 

gospodarski razvoj območij, tudi ožjih lokalnih in čezmejnih območij, kakršno je območje 

Programa. Opisujemo tudi pomen izgradnje ustreznega podpornega okolja, ki je v podporo 

razvoju podjetništva, raziskav, razvoja in inovacij. Programi ETS in kot smo že omenili zgoraj 

tudi Program (2. PN, več v 5. poglavju) v svojih programskih smernicah prepoznavajo pomen 

MSP in razvitega podpornega okolja, ki vzpostavlja trajnejše sodelovanje med podjetji, subjekti 

razvoja in prenosa znanj (Program 2010, 34). Zato smo pričakovali, da bodo ti subjekti zelo 

vključeni v izvajanje programov ETS. Vendar, kot bomo videli v nadaljevanju, temu ni tako. 

Na primeru Programa bomo skušali razumeti okoliščine, zaradi katerih se MSP ne vključujejo 

številčneje v programe ETS.  

 

3.1 Opredelitev MSP 

Sodobnejše opredelitve MSP slonijo na kvantitativnih merilih, zlasti številu zaposlenih in 

obsegu poslovanja. V Sloveniji je zakonodajalec z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD - 

1, Uradni list RS, št. 42/2006) postavil definicijo MSP v Sloveniji. V skladu s 55. členom tega 

zakona v skupino MSP štejemo podjetja, ki izpolnjujejo vsaj dve od naslednjih meril: 

- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,  

- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 29.200.000 EUR in  

- vrednost aktive ne presega 14.600.000 EUR.  

ZGD - 1 v nadaljevanju s sklopom treh meril opredeli mejne vrednosti, ki določajo mikro, mala 

in srednje velika podjetja.  

Preglednica 3: Merila za opredelitev mikro, malega in srednje velikega podjetja 

Mikro podjetja Mala podjetja Srednje velika podjetja 

- povprečno število delavcev 

v zadnjem poslovnem letu 

ne presega 10 in 

- čisti prihodki od prodaje v 

zadnjem poslovnem letu ne 

presegajo 2.000.000 EUR, 

in/ali 

- vrednost aktive ob koncu 

leta ne presega 2.000.000 

EUR.  

- povprečno število delavcev 

v zadnjem poslovnem letu ne 

presega 50 in 

- čisti prihodki od prodaje v 

zadnjem poslovnem letu ne 

presegajo 7.300.000 EUR, 

in/ali 

- vrednost aktive  ob koncu 

leta ne presega 3.650.000 

EUR.  

- povprečno število delavcev 

v zadnjem poslovnem letu ne 

presega 250 in 

- čisti prihodki od prodaje v 

zadnjem poslovnem letu ne 

presegajo 29.200.000 EUR 

in/ali 

- vrednost aktive ob koncu 

leta ne presega 14.600.000 

EUR. 

Vir: ZGD - 1. 
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EU pri definiranju MSP uporablja enaka kvantitativna merila, le da so mejne vrednosti deloma 

drugačne. Skupina MSP je po definiciji EU opredeljena s čistimi prihodki od prodaje do 50 

milijonov EUR in vrednostjo aktive, ki ne presega 43 milijonov EUR. Pri številu zaposlenih je 

meja postavljena enako kot v ZGD - 1 pri 250 zaposlenih. Razlika je še pri dveh merilih, ki 

določata mala podjetja, in sicer zanje velja, da čisti prihodki od prodaje in vrednost aktive ne 

presegata 10 milijonov EUR (EK 2015c, 11). Mi smo za namene naše magistrske naloge 

uporabljali merila EK, saj nam dopuščajo zaneslivejšo primerljivost med našimi podatki in 

podatki iz relevantnih raziskav.  

 

3.2 Pomen in vloga MSP  

Podjetništvo in inovativnost sta glavna nosilca sprememb ekonomske strukture vodilnih držav 

in postajata ključna dejavnika njihove konkurenčne prednosti. Pri tem je ključnega pomena 

sposobnost hitrega snovanja proizvodov višje kakovosti in ustvarjanje višje dodane vrednosti 

ob nižjih proizvednih stroških (Petrin 2002, po Škerlič 2008, 7). Hogeforster (2014, 243) pravi, 

da gradijo MSP svojo konkurenčno prednost na inovativnosti, bodisi izdelkov in storitev, 

procesa ali organizacije poslovanja. Njihova vloga pri inovacijah, razvoju in raziskavah je 

bistvenega pomena za razvoj gospodarsko vzdržnega sistema (Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. 

2010, po Mrva in Stachova 2014, 618). 

Podobno tudi Žakelj (2004, 13) izpostavlja, da so ravno MSP najbolj prilagojena razmeram 

globalnega, povezanega dinamičnega gospodarstva, saj so sposobna hitrega odziva na poslovne 

priložnosti in pravočasnega prenosa inovativnih idej, rezultatov razvojno-raziskovalnih ter 

inovacijskih dejavnosti v nove tržne produkte. In prav zato prevzemajo MSP v razmerah 

liberalizacije svetovne trgovine vlogo »hrbtenice uspešnih nacionalnih gospodarstev« (prav 

tam). 

V državah OECD kot tudi v državah EU predstavljajo MSP glavni generator gospodarske rasti 

in novih delovnih mest (Žakelj 2004, 12). Leta 2012 je bilo v EU več kot 20,7 milijonov MSP, 

kar je predstavljalo 99, 8 % vseh podjetij. Skupaj so ustvarili 67,4 % vseh delovnih mest in 58,1 

% celotne dodane vrednosti tega območja (Wymenga 2012, 9; Mrva in Stachova 2014, 618). 

Za Slovenijo so podatki podobni, in sicer MSP pri nas predstavljajo 99,8 %13 vseh podjetij, 

zaposlujejo 73 % celotne mase zaposlenih in ustvarijo 63 % dodane vrednosti (Wymenga idr. 

2012).   

MSP zasledimo v skorajda vseh gospodarskih sektorjih, največ v storitvenem; več kot 70 % jih 

je skoncentriranih v trgovini,  proizvodnji, gradbeništvu, storitvah,  nočitvah in hrani (Žakelj 

2004, 12). Ko govorimo o skupini MSP, moramo vedeti, da večinski delež v tej skupini 

                                                           
13 Po podatkih EK, je bilo leta 2014 v Sloveniji 120.453 mikro podjetij (94,86 % od vseh MSP), 5.452 

malih (4,29 % od vseh MSP) in 1.077 srednje velikih podjetij (le 0,85 % vseh MSP) (EK 2016b). 
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predstavljajo mikro podjetja (več kot 90 %), torej podjetja, ki zaposlujejo do 10 oseb. V letu 

2012 je evropsko MSP v povprečju zaposlovalo 4,22 osebe (Mrva in Stachova 2014, 618). 

Globalna finančna kriza je sicer prizadela tudi poslovanje MSP. Pozitiven trend zaposlovanja, 

nastajanja novih MSP in ustvarjene bruto dodane vrednosti je bil v kriznih letih 2008 in 2009 v 

EU-27 prekinjen. Vendar pa sta se krivulji dveh od navedenih kazalnikov (število MSP in bruto 

dodana vrednost) že v letu 2010 obrnili v pozitiven trend. To kaže na sicer visoko raven 

ekonomske aktivnosti, ki pa zaradi izgubljenega zaupanja in nejasne prihodnosti še ne zadostuje 

za obrat pri trendu zaposlovanja (Wymenga idr. 2012, 16).  

MSP se prav zaradi svoje majhnosti, fleksibilnosti v poslovnih modelih in pristopih lažje 

prilagajajo spremembam v okolju in ohranjajo ključno vlogo pri okrevanju in vzdrževanju 

gospodarske rasti (Žakelj 2004). 

 

3.3 Perspektiva MSP znotraj politik ETS 

EK je 3.marca 2010 kot odgovor na pomanjkljivosti Lizbonske strategije oz. upehanje njenih 

instrumentov pri premagovanju finančne krize, ki je izbruhnila v letih 2007 in 2008, objavila 

strategijo »Evropa 2020 - Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast« (Mrva in 

Strachova 2014). MSP so prav zaradi svojih značilnosti, ki smo jih opisali zgoraj, v novi 

strategiji še bolj izpostavljeni.  

Strategija poudarja njihovo vlogo pri krepitvi mednarodne konkurenčnosti in ponovnem zagonu 

gospodarske rasti ter zaposlovanja. MSP, ki imajo možnost intenzivnejšega sodelovanja na 

čezmejnih in mednarodnih trgih, rastejo hitreje in so bolj inovativna od tistih, ki omejujejo svoje 

dejavnosti na lokalne trge ene države (EK 2015a, 10). 

S to strategijo je bila vzpostavljena nadaljnja strateška podlaga, ki je MSP še odločneje 

postavila v središče modela gospodarske rasti in ustvarjanja pogojev za razvoj, ki bo temeljil 

na pametnih tehnologijah, trajnostni naravnanosti in socialni vključenosti. Te smernice so 

vsebinska podlaga za politike EU, tudi na področju ETS. Njihov namen je usmerjati in 

osredotočiti prispevke skladov EU v relevantne strukturne reforme in na ta način povečati 

izkoristek financiranja EU, zlasti na področjih raziskav, razvoja in inovacij MSP, energijske 

učinkovitosti, trga dela in izobraževanja in krepitve institucionalne zmogljivosti (EK 2016a, 

11). 

Razvit in dinamičen skupni notranji trg EU je ključnega pomena za poslovanje in uspešnost 

MSP. Kar dve tretjini blagovne menjave EU namreč poteka znotraj njenih meja. Znanje in 

izkušnje, ki jih evropska podjetja oblikujejo v tem okviru in skozi čezmejne vrednostne verige 

z udeležbo dobaviteljev različnih DČ, pomembno prispevajo k razvoju njihove konkurenčnosti, 

ki jo nadalje vnovčujejo v mednarodni trgovini (EK 2015a).  
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Poleg širšega pomena, ki ga MSP imajo za razvoj nacionalnih ali EU gospodarstva, pa avtorji 

izpostavljajo tudi njihov pomen za regionalni in lokalni razvoj. MSP običajno uporabljajo in 

angažirajo lokalne vire, njihovi prihodki, dobički pa ostajajo v regiji, zato so še toliko 

pomembnejši za njen razvoj (Mrva in Strachova 2014). Jaklič (2005, 270) pravi, da je za odnos 

med lokalno skupnostjo in podjetjem značilna velika soodvisnost. Uspešnost enega je pogosto 

pogojena z uspešnostjo drugega in torej odvisna od kvalite skupnega dela. Pri tem izpostavlja, 

da imajo ožja območja svoje potrebe, specifike, ki jih podjetja morajo prepoznati, saj lahko 

pomembno vplivajo na njihovo poslovanje.  

Interactova študija (2013, 16) je pokazala na številne koristi, ki jih MSP prinašajo v projekte in 

v programe ETS. Najpomemembnejše med njimi so: 

- s sodelovanjem MSP v projektih je mogoče bolje naslavljati izzive upravičenega območja, 

- MSP so predani doseganju zastavljenih ciljev in pri tem so običajno konkretnejši in 

učinkovitejši od drugih organizacij, kar lahko prispeva k hitrejšemu doseganju rezultatov 

projekta, 

- MSP lahko z znanjem in izkušnjami prispevajo k razvoju in realizaciji novih idej. Novi 

pristopi in drugačno razmišljanje lahko izboljša kvaliteto rezultatov projekta,  

- boljša, bolj neposredna diseminacija rezultatov in učinkov projekta med relevantne ciljne 

skupine. 

 

Programi ETS so zamišljeni na način, da prepoznajo potrebe široke palete regionalnih in 

lokalnih deležnikov in jih aktivrajo v smeri povečevanja kvalitete bivanja na čezmejnih 

območjih. V tem smislu so programi ETS v finančni perspektivi 2007-2013 uvideli tudi pomen 

MSP za pospešitev razvoja evropskega in čezmejnega gospodarstva. Interactova raziskava 

(prav tam) je namreč pokazala, da imajo skorajda vsi programi ETS v svojem naboru PN tudi 

vsaj eno namenjeno raziskavam, razvoju in spodbujanju MSP. MSP v večini programov lahko 

sodelujejo na projektih kot vodilni partnerji, projektni partnerji ali pa vsaj kot zunanji izvajalci 

(prav tam). To v polni meri velja tudi za Program, ki je predmet naše raziskave, v oviru katerega 

MSP lahko sodelujejo prav na vseh PN.  

Ob tem pa je potrebno spomniti na en vidik teh sredstev, ki je pomemben za MSP. EU ima na 

področju varstva konkurence precej strogo zakonodajo in mehanizme za namene preprečevanja 

izkrivljanja konkurence na trgu. Dodeljevanje sredstev iz naslova skladov EU predstavlja 

obliko pomoči iz javnih virov in je kot takšno v primeru, da omogoča prejemniku konkurenčno 

prednost pred drugimi ponudniki, podvrženo mehanizmom za spremljanje in dodeljevanje 

državnih pomoči.  

To pravilo seveda velja tudi za Program. Izvajanje aktivnosti, ki so tržne narave, je podvrženo 

obravnavi z vidika možnosti izkrivljanja konkurence na trgu. Tovrstne aktivnosti so upravičene 
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do sofinanciranja v skladu s pravilom »de minimis« ali shemami državnih pomoči,14 kar 

pomeni, da je sofinanciranje takšnih aktivnosti sicer upravičeno, a zanje velja strožja obravnava 

v smislu omejevanja višine sofinanciranja ali nižje stopnje (intenzivnosti) sofinanciranja. Pri 

tem je pomembno, da se takšna obravnava veže na naravo aktivnosti in ne na naravo subjekta, 

ki jo izvaja. Prejemniki državnih pomoči so torej lahko tako zasebni kot javni subjekti. Pri 

čemer seveda drži, da so aktivnosti podjetij (in MSP) skorajda vedno tržne, medtem ko v 

primeru javnih subjektov le izjemoma.  

 

3.4 Podjetniško okolje 

V splošnem dejavnike vpliva na poslovanje podjetja delimo na: 

- notranje okolje ali mikro okolje, ki zajema spremenljivke znotraj podjetja in so torej v 

neposredni odvisnosti od podjetja, 

- zunanje okolje podjetja ali makro okolje, ki predstavlja splet spremenljivk zunaj podjetja, 

na katere podjetje kratkoročno nima bistvenega vpliva. 

Avtorji med zunanje okolje podjetja štejejo dejavnike, ki izvirajo iz ekonomskega, politično-

pravnega, socialnega, tehnološkega, kulturnega in naravnega okolja (David 2005; Jaklič 2005; 

Kaplan in Norton 2001; Žakelj 2004 idr.).  Ti dejavniki pomembno vplivajo na mobilnost virov, 

stopnjo tveganja in porajanja podjetniških priložnosti. In ker se zunanji dejavniki razlikujejo od 

okolja do okolja, med njimi obstojajo tolikšne razlike v razvoju in uspešnosti podjetništva 

(Žakelj 2004, 15). Temu pritrjujejo številni avtorji, ki  izpostavljajo pomen sodelovanja, 

razumevanja in odgovornosti ne le do notranjega pač pa tudi do zunanjega okolja, v katerem 

poslujejo (Belak 2000; Drucker 2004; Jaklič 2005; Kotler 2004; Pučko 2002; Žakelj 2004 idr.). 

Zunanji vplivi postavljajo podjetjem bolj posredne in dolgoročne izzive, ki so enaki za vsa 

podjetja, pa čeprav imajo nanje lahko zelo različen učinek (glede na panogo, velikost, razvojno 

fazo, sposobnost upravljanja).  

Jaklič (2005) med zunanje in notranje okolje vrinja še vmesno fazo, ki jo imenuje »okolje 

delovanja podjetja«, ki na delovanje podjetja vpliva bolj neposredno in praviloma bolj 

kratkoročno. Med najbolj reprezentativne elemente tega okolja navaja panožno okolje, 

(konkurenti, kupci, dobavitelji, partnerji), institucije kot vzorci obnašanja, državna politika ter 

interesne skupine, ki niso zajete v drugih elementih (prav tam, 2). Okolje delovanja podjetja je 

dovolj blizu podjetju, da ima nanj neposreden, pomemben, kratkoročen in srednjeročen vpliv, 

                                                           
14 V izogib izkrivljanju konkurence EU predpisuje financiranje zasebnih profitnih organizacij na tri 

načine;  
- po pravilu de minimis, ki predstavlja finančno pomoč podjetju, ki je omejena na 200.000,00 EUR 

v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, 
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (MF 2016),  

- pomoč po shemah državnih pomoči, ki določajao upravičene prejemnike, namen in intenzivnost 
(%) sofinanciranja in 

- financiranje na podlagi skupinskih izjem, kot jih omogoča Uredba Komisje (EU) št. 651/2014 za 
aktivnosti, za katere ni potrebna priglasitev državnih pomoči. 
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hkrati pa ga lahko tudi podjetje vsaj deloma sooblikuje. V ta sklop prištevamo tudi spodbujanje 

investicij v proizvodne vire kot enega najpomembnejših dejavnikov rasti.  

Za namene magistrske naloge nas je zanimal vidik zunanjega okolja oz. okolja delovanja 

podjetja. Program, ki je predmet naše raziskave, namreč predstavlja v nekem delu element tega 

okolja podjetij, saj lahko pripomore k sooblikovanju okoliščin, v katere je vpeto poslovanje 

MSP. Vsebinske prioritete (PN) Programa, dinamika razpisovanja sredstev, instrumenti za 

dodeljevanje sredstev, pogoji in merila za izbor projektov, finančne omejitve, finančni tok 

povračil sredstev in administrativne obremenitve so nekateri dejavniki Programa, ki lahko 

spodbujajo odločitve podjetij glede njihove investicijske ali razvojne dejavnosti. Poleg tega pa 

smo mnenja, da lahko MSP, kot tudi drugi subjekti, z neposrednim ali posrednim sodelovanjem 

v različnih fazah in aktivnostih upravljanja Programa, pomembno prispevajo k določanju 

njegovih vsebinskih izhodišč. S tem pa tudi relevantnosti in razpoložljivosti njegovih finančnih 

virov za svojo panogo. 

Za razumevanje pomena razvoja in dinamike konkurenčnosti nekega okolja (regije) si bomo 

izposodili koncept »Porterjevega diamanta« (Porter 1998, 69-130). Avtor je identificiral štiri 

ključne silnice, ki vplivajo na oblikovanje poslovnega okolja podjetij v neki državi: 

- stanje na strani produkcijskih faktorjev, 

- stanje na strani domačega povpraševanja, 

- sorodne in podporne panoge in 

- strategije podjetij, struktura in tržna konkurenca na domačem trgu. 

K tem štirim determinantam pa dodaja še dve spremenljivki, ki pomembno vplivata na 

dogajanje v gospodarskem sistemu: 

- naključja, torej nepredvidljivi in tvegani dogodki, ki so izven nadzora podjetij in države 

(invencije, ključne tehnologije, vojne, naravne nesreče …) in 

- država (vlada), v našem primeru regije, ki po Porterjevem mnenju s svojimi politikami, 

aktivnostmi ali neaktivnostmi pomembno vpliva  na vse determinante diamanta. 

Za naš predmet raziskave je še zlasti zanimiva vloga države oz. javnih politično-odločevalskih 

struktur (EU, DČ in regije, ki so vpete v upravljanje Programa). Žakelj (2004, 20) javne 

programe spodbjanja podjetništva v grobem razdeli v dve skupini, in sicer na »trde« in »mehke« 

oblike podpore. Med trde oblike podpore sodi priprava, podpora oz. izgradnja ustrezne 

infrastrukture (poslovne cone, inkubatorji, tehnološki parki, hubi ipd.), med mehke oblike 

podpore pa celoten nabor storitev, ki tvorijo podporno okolje podjetij. Glas (2003, po Škerlič 

2008) aktivnosti držav/regij v podporo razvoju podjetništva natančneje razdela v naslednjih 

smereh: 

- celovit razvoj podporne intelektualne infrastrukture, ki zajema izobraževalne institucije na 

vseh ravneh, programe za spodbujanje raziskav in razvoja ter komercializacije novih 

tehnologij,  

- podpora pri modernizaciji industrije, 
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- vlaganje v človeške vire, 

- spodbujanje razvoja podjetniškega okolja, podpornih storitev, rizičnega kapitala in drugih 

oblik financiranja MSP, inkubatorjev, pospeševalnikov, tehnoloških parkov, poslovno-

obrtnih con ipd., 

- zagotavljanje privlačnega bivanjskega okolja, ki nudi kvalitetne sodobne storitve v širšem 

smislu,  

- zagotavljanje trga za nove produkte in storitve, ki inovativnim podjetjem zagotavljajo 

preživetje v prvem obdobju življenja (javno povpraševanje je lahko pomemben motor 

razvoja ponudbe),  

- boljše socialne organizacije, ki omogočajo delavcem prešolanje in vse potrebne ukrepe za 

zagotovitev nove usposobljenosti, ki je posledica uvajanja novih tehnologij in potrebnih 

znanj. 

V tem pogledu je naloga struktur, ki izvajajo politiko čezmejnega sodelovanja, precej 

pomembna in tudi zahtevna. Potrebno je prepoznati izzive okolja, jih ustrezno ovrednotiti, 

rangirati in pripraviti ustrezne instrumente, ki bodo ciljno naslavljali ključne med njimi. Niso 

namreč vsi instrumenti enako dobri in privlačni, niti ne primerni ali na dolgi rok koristni za vse 

subjekte in namene. Jaklič (2005, 103) ugotavlja, da so npr. subvencije MSP najmanj primeren, 

morda celo škodljiv pristop za pomoč, saj zaradi neuravnoteženega tveganja lahko 

nestimulativno in negativno vplivajo na njihovo kreativnost, iznajdljivost in odgovorno 

poslovanje.  

Pri tem je potrebno seveda upoštevati tudi okoliščine in čas, v katerem tovrstne instrumente 

izvajamo. Markatou (2015, 1114) na grškem primeru pojasnjuje, da so v času krize oz. splošne 

ekonomske nestabilnosti še kako utemeljeni posegi države in državne pomoči, bodisi z 

oblikovanjem posebnih podpornih institucij bodisi s posebnimi finančnimi shemami, davčnimi 

režimi in ukrepi za zagon inovativnosti in razvoja. Po ugotovitvah študije, ki jo je izdelal OECD 

(2009) je ravno dostop do virov financiranja ključen moment za nastajanje, preživetje in rast 

MSP v času krize.  

Antončič idr. (2002, 38) ugotavljajo, da MSP pogosto pesti pomanjkanje upravljavskih znanj, 

trženjskih sposobnosti, dostop do finančnih virov in znanja, kako navezati stike z bankami, 

dobavitelji, kupci, tveganim kapitalom in distributerji. Zato je zanje pomemben dobro razvit 

podporni sistem za razvoj, svetovanje in spodbujanje podjetništva v vseh njegovih razvojnih 

fazah.  

Tudi raziskava, ki jo je Hogeforster (2014) opravil leta 2013 in je vključevala 608 

raziskovancev (med njimi 248 MSP, ostalo univerze, predstavniki podpornega okolja in 

oblasti), je imela podobne zaključke. Sodelovanje med MSP in raziskovalnimi, izobraževalnimi 

ter drugimi organizacijami podpornega okolja je ključnega pomena za razvoj in ohranjanje 

inovativnosti MSP. To je značilnost inovativnih MSP (prav tam, 245). Pri tem pa avtor 
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poudarja, da je izgradnja inovativnosti v MSP dolgoročen proces, ki je osnovan na zaupanju v 

partnerstvo.  

Poročilo EK glede napredka Slovenije pri izvajanju strukturnih reform pa glede spodbujanja 

podjetij in podjetniškega okolja priporoča predvsem naslednja ukrepa (EK 2016a): 

- povečanje odprtosti sistema raziskav in razvoja, zlasti z vključevanjem MSP, kar vpliva na 

trajnost rezutatov,  

- boljši dostop do alternativnih oblik kapitala in razvoj tveganega kapitala za MSP. Ta je 

namreč v Sloveniji v letu 2014  znašal 0,0067 % BDP, kar je precej pod ravnjo EU, kjer je 

v istem letu znašal  0,062 % BDP (prav tam, 63). 
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4 STRATEŠKO UPRAVLJANJE 

Pri naši raziskavi smo izhajali iz predpostavke, da strateško upravljanje Programa odločilno 

prispeva k njegovemu oblikovanju in vključevanju MSP vanj. Zato v tem poglavju 

predstavljamo teoretična izhodišča strateškega upravljanja, ki so splošno sprejeta v poslovni 

znanosti in jih v nadaljevanju na kratko osvetlimo z vidka posebnosti javnega sektorja. 

Strukture, ki upravljajo Program, so namreč del javnega sektorja dveh DČ, zato nas je zanimalo, 

kateri so dejavniki in značilnosti javnega sektorja, ki določajo dinamiko in vsebine strateškega 

upravljanja in v čem je strateško upravljanje programov ETS posebno.       

Če povzamemo definicije pomembnejših avtorjev s področja managementa (David 2005; 

Drucker 1997; Kotler 2004), lahko namen strateškega upravljanja opredelimo kot strukturiranje 

aktivnosti za krepitev in povečanje vrednosti organizacije na dolgi rok ter vzporedno s tem 

optimiziranje uspešnosti in učinkovitosti njenega poslovanja na kratek in srednji rok. Pri tem 

ima izdelava strategije organizacije sicer resda osrednjo vlogo, vendar pa je njen namen dosežen 

le takrat, ko je plan oziroma strategija tudi uresničena. Raziskava, izvedena konec 80ih let 

prejšnjega stoletja, je pokazala, da velika večina (celo 90 %) strategij ostane nerealiziranih 

(Kaplan in Norton 2001, 14). McConkey v tem smislu poudarja, da je za samo organizacijo 

veliko bolje, če izvede tehnično nepopoln plan, kot pa če tehnično odlično pripravljen plan ne 

ugleda realizacije (McConkey 1988, po David 2005, 19). 

Pri strateškem upravljanju je poudarek tako na analiziranju dejavnikov vpliva in razvijanju 

strategij kot tudi na oblikovanju učinkovitega sistema udejanjanja ter kontrole izvajanja le te. 

Strateško upravljanje je usmerjeno na vse funkcije organizacije.  Osredotočenost samo na eno 

ali nekaj funkcij organizacije je lahko le kratkoročno koristna, na dolgi rok je potrebno 

uravnoteženo razumevanje in razvoj vseh funkcij organizacije (Ansoff 1987, po David 2005, 

116). 

Vsaka organizacija ima svoje poslanstvo, načrte in cilje. Pravzaprav so iz teh vzgibov nastale 

oz. bile ustanovljene. Nekatere organizacije se tega ne zavedajo dovolj in ne pristopijo k 

sistematičnemu, razumskemu in objektivnemu določanju in oblikovanju lastne prihodnosti 

(David 2005, 29). Takšne organizacije so v naravi svojega delovanja reaktivne ali celo stihijske, 

prepuščajo usodo drugim in niso nosilec lastne prihodnosti. Strateško upravljanje je na drugi 

strani popolno nasprotje tega; je nabor aktivnosti, ki omogoča prepoznavanje notranjega in 

zunanjega okolja organizacije in na tej podlagi usmerjanje njenega delovanja v smeri smiselnih, 

utemeljenih dolgoročnih ciljev. Avtorji izpostavljajo predvsem proces logičnega, 

strukturiranega in usmerjenega razmišljanja in oblikovanja strategije, kar od organizacije 

zahteva razumevanje, komunikacijo in predanost (Andreasen in Kotler 2008; David 2005; 

Drucker 2004 idr.). In te lastnosti, ki predstavljajo predpogoj strateškega upravljanja, so za 

organizacijo prav tako pomembne in jih moramo šteti med rezultate strateškega upravljanja.15 

                                                           
15 »Načrti so manj pomembni od načrtovanja samega« (McConkey 1988, po David 2005,3). 
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To še toliko bolj velja za javne organizacije in programe, ki se financirajo iz nacionalnih in EU 

javnih virov, v večletnih finančnih perspektivah in v prepletu več držav.  

Sicer pa beseda strategija, strateško »izvira iz grških besed stratos (vojska) in ago (voditi), tudi 

danes se pogosto uporablja v kontekstu vojaških operacij, poleg tega pa tudi v politiki, 

ekonomiji in drugih dejavnostih« (SSKJ 2000). Podobno tudi Encyclopaedia Britannica (2016) 

strategijo definira kot »znanost ali umetnost angažiranja, vključitve vseh vojaških, 

gospodarskih, političnih in drugih sredstev (resursov) neke države za doseganje vojnih ciljev.«  

Strategija je iz terminologije vojaških ved v sodobnem času prešla tudi v ekonomsko, 

sociološko, politološko in druge znanosti. Strategija in strateško mišljenje sta zasnovana na 

dolgoročnih ciljih in spoštovanju okolja. Družbena odgovornost in etičnosti sta pri tem v znatno 

pomoč (Andreasen in Kotler 2008; Biloslavo 2006; David 2005; Tavčar 2005).  

Pri proučevanju strateškega upravljanja Programa se naslanjamo na teorijo strateškega 

upravljanja zasebnih organizacij. Večina avtorjev namreč poudarja, da je razmejitev med 

sektorjema vse bolj nejasna, podobnost, zlasti z vidika obvladovanja in upravljanja organizacij, 

pa vse večja (Andreasen in Kotler 2008; Drucker 1997; Ferfila 2007; Tavčar 2005 idr.). Tavčar 

(2005, 13-14) pravi, da tako javni kot zasebni sektor stremita pri svojem delovanju k ustvarjanju 

in povečanju dodane vrednosti, le da je ta pri profitnih organizacijah merjena predvsem z 

dobičkom (oz. finančnimi in ekonomskimi kategorijami), pri neprofitnih organizacijah pa 

veljajo širša merila, ki temeljijo na raznih vrednotah in se izražajo v kulturi organizacije in 

širših okoljih. Podobnega mnenja sta tudi Andreasen in Kotler (2008), ki pa ključno razliko 

med strateškim upravljanjem vidita v razpršenosti in kompleksnosti ciljnih skupin javnega 

sektorja, kar dodatno otežuje njegovo upravljanje in načrtovanje ter krepi tezo o njegovi 

nujnosti.  

Tudi trendi razvoja upravljanja v javnem sektorju in javni upravi gredo k vsevečji uporabi 

orodij, modelov, tehnik in terminologije, ki je v uporabi v zasebnih organizacijah (Ferfila 2007). 

Strategija razvoja javne uprave v RS 2015-2020, ki predstavlja enovit krovni strateški 

dokument v podporo in zavezo uresničevanju strategije razvoja celotne javne uprave, tako npr. 

že uvodoma poudarja, da je poglavitna naloga javne uprave zagotavljati kakovostne, hitre, 

dostopne, jasne, enostavne storitve državljanom in gospodarstvu, ki jih uporabnikom nudijo 

prijazni, strokovni, odgovorni in motivirani javni uslužbenci z visokimi etičnimi standardi 

(MJU 2015, 12). 

 

4.1 Opredelitev strateškega upravljanja 

Strateško upravljanje definiramo kot umetnost in znanost oblikovanja, izvajanja in spremljanja 

odločitev, ki omogočajo organizaciji dosegati zastavljene cilje (David 2005, 5). Strateško 

upravljanje je preplet natančno odmerjenih aktivnosti, analiz in ukrepov, povezanih s celotno 

organizacijsko strukturo in poslovnimi funkcijami organizacije na eni strani ter idej in predstav, 
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ki izvirajo iz intuicije, navdiha in poguma ključnih posameznikov organizacije na drugi strani 

(prav tam). Strateško upravljanje zahteva povezovanje, komunikacijo in posluh vseh poslovnih 

funkcij organizacije.  

David (2005) navaja nekaj zaviralnih dejavnikov, s katerimi se mora organizacija soočiti v 

začetni fazi priprav na strateško upravljanje, saj utegnejo zaviralno vplivati na sam proces: 

- neustrezno nagrajevanje - strah pred neuspehom in s tem povezanimi sankcijami je večji 

od pozitivne motivacije in pričakovane nagrade za uspešno izveden proces, 

- stalna obremenjenost zaposlenih s kratkoročnimi aktivnostmi (gašenjem požara) in 

pomanjkanje časa za strateško usmerjeno delovanje, 

- ker hipnih, kratkoročni rezultati niso pričakovani, so vložki težko utemeljivi, 

- zadovoljstvo z obstoječim stanjem šibi potrebo po razmisleku, kako naprej, 

- formalni, intenzivni in usmerjeni procesi so videni kot nepotrebni, togi in odvečni, 

- individualni parcialni interesi za ohranitev obstoječega stanja in razmerij. 

Pomembno je, da strateško upravljanje spremlja in sledi notranjim in zunanjim dogodkom in 

trendom, prepozna njihov pomen, jakost in vpliv in se ravna v skladu z njimi. Tako se npr. vsled 

(i) globalizacije in (ii) razvoja IKT tehnologij zelo pomembno in hitro spreminja zunanje okolje. 

Politično administrativne meje so zaradi tega zelo spremenile svoj pomen, kar še zlasti velja za 

EU, ki je zaprisežena zmanjševanju ovir pri pretoku blaga, storitev, ljudi in kapitala. 

Proces strateškega upravljanja poteka v 3 sklopih (Belak 2000; David 2005; Pučko 2002; Pučko 

2006):  

1. Oblikovanje strategije. 

2. Izvajanje strategije. 

3. Spremljanje in vrednotenje strategije. 

V nadaljevanju bomo posamezne elemente splošno sprejetega modela strateškega upravljanja 

razčlenili in natančneje opisali. Naslonili smo se na različne avtorje, kot izhodišče pa smo vzeli 

strukturo procesa  strateškega upravljanja, kot jo je postavil David (2005).  

 

4.1.1 Oblikovanje strategij 

Temeljna naloga managementa je obvladovanje organizacije na način, da bo le ta učinkovito in 

uspešno dosegla zastavljene cilje (Tavčar 2005, 133). Pri tem je še pred opredelitvijo uspešnosti 

in učinkovitosti potrebno določiti, kaj so cilji organizacije (oz. Programa v našem primeru). Z 

načrtovanjem in določanjem ciljev organizacije skušajo managerji razporejati njene sedanje in 

verjetne prihodnje zmožnosti, da bi organizaciji prinašale kar največ koristi ob sprejemljivem 

tveganju (prav tam).   
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Koraki v fazi oblikovanja strategije so:  

1. oblikovanje vizije in poslanstva, 

2. prepoznavanje priložnosti in groženj (zunanji dejavniki organizacije), prednosti in slabosti 

(notranji dejavniki organizacije), 

3. oblikovanja dolgoročnih ciljev, 

4. oblikovanje, testiranje in izbor strategij/-e. 

 

1. Oblikovanja vizije in poslanstva 

Poslanstvo organizacije predstavlja razlog njene ustanovitve, obstoja in delovanja. V tem 

smislu je organizacija sredstvo za dosego cilja in ne cilj sam po sebi (Bryson 1995, 25).  

Poslanstvo predstavlja raziskovanje sedanjosti organizacije, njenega vedenja, prepleta njenih 

zmožnosti in želja.  Pri tem je pomembno, da poslanstvo izraža vsa menjalna razmerja, ki jih 

organizacija ima z vplivnimi udeleženci, ki imajo interes, moč in željo vplivati na njeno 

delovanje (Biloslavo 2006, 114). David (2005) in Kotler (2004) navajata, da so ključni 

elementi, ki jih mora poslanstvo naslavljati, potrošnik, proizvod in storitev, tržišče, tehnologija, 

skrb za preživetje, rast in dobičkonosnost, lastna filozofija, lasten koncept (prednost), skrb za 

javno podobo in skrb za zaposlene. 

Vizija pa je oblikovanje dogovora v organizaciji o tem, kaj želimo doseči oz. postati. Bryson 

(1995, 155) vizijo opredeljuje kot jasen in jedrnat opis tega, kakšna naj bo organizacija po 

uspešni izvedbi sprejete strategije in izpolnitvi zastavljenih ciljev. Gre za raziskovanje možnega 

in želenega pojava organizacije v prihodnosti oz. za projekcijo poslanstva organizacije v 

prihodnosti (David 2005, 58), ki smiselno povezuje in izraža pomembne in dolgoročne interese 

pomembnih deležnikov organizacije (Biloslavo 2006, 104).  

Pri oblikovanju poslanstva in vizije organizacije moramo vključiti kar najširši krog zaposlenih 

in drugih deležnikov, saj sta vizija in poslanstvo močan identifikacijski in povezovalni element 

in predstavljajo element izgradnje predanosti ideji organizacije. V primeru programov ETS je 

ta krog deležnikov zelo širok, saj so programi geografsko in vsebinsko precej široko zastavljeni.  

King in Cleland (1978, po David 2005, 56) sta razloge, zakaj je dobro, da podjetja oblikujejo 

in formalizirajo svoje poslanstvo, povezala v 6 točk: 

- pripomore k poenotenju razumevanja namena obstoja znotraj organizacije, 

- zagotavlja temelje oz. standarde za alokacijo virov/sredstev organizacije, 

- omogoča vzpostavitev organizacijske klime, 

- določa ključne usmeritve na katere se posamezniki v organizaciji lahko osredotočijo in z 

njimi identificirajo, 

- omogoča lažji prenos organizacijskih ciljev v organizacijsko strukturo, delovni proces in 

dodelitev nalog ter 

- omogoča oblikovanje ciljev na način, da jih spremljamo in vrednotimo v njihovih 

stroškovni, časovni in izvedbeni dimenziji (učinkovitost).  
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Proces oblikovanja poslanstva torej pripomore k prečiščenju in poenotenju pogledov na razloge 

za obstoj organizacije, osredotočenje njenih ciljev in preprečitev morebitnih divergenc, kar bi 

lahko imelo pomnožene negativne učinke v nadaljnjih fazah razvoja oz. delovanja organizacije.  

Poleg tega pa dajeta poslanstvo in vizija pomemben signal tudi zunanjemu okolju in 

kompleksnemu prepletu deležnikov organizacije, ki imajo lahko zelo raznolike, morda celo 

nasprotujoče si interese do organizacije. Deležniki, zlasti partnerji in kupci, prepoznajo in 

pripoznajo dobro oblikovane in dobro posredovane zapise poslanstva in vizije. Postanejo del 

njihovega »oznamčenega sveta« (Klein 2005). Poslanstvo in vizija ne ponujata blaga in storitev, 

temveč občutke, izkušnje, ideje, vzdušje in koristi. Poslanstvo in vizija anticipirata občutke in 

pričakovanja potrošnikov, deležnikov (David 2005, 60). Pri tem je pomembna tudi družbena 

odgovornost organizacije, ki je odraz vsevečje osveščenosti o prepletenosti naravnega, 

družbenega in ekonomskega sveta.  

 

2. Ocena zunanjih dejavnikov (priložnosti in grožnje) in notranjega okolja 

Darwinova teorija evolucije poudarja, da ne preživi najmočnejša vrsta, niti ne najbolj 

inteligentna, pač pa tista, ki se zna najbolje prilagoditi spremembam okolja (Darwin 2013). 

Pomembno je, da organizacija zaznava in spremlja trende in dogodke, ki so zunaj nje ter jih 

upravlja na način, da so v podporo doseganju njenih dolgoročnih ciljev.  

Spekter dogodkov in trendov iz okolja je zelo širok in raznolik. David (prav tam) navaja, da so 

ključne sile, ki generirajo trende in spremembe v sodobnem svetu ekonomsko okolje, razvoj 

družbenih, demografskih, kulturnih in okoljskih vsebin, politični in pravni razvoj, tehnološki 

napredek in konkurenčnost. Andreasen in Kotler (2008, 75) jih združita v tri skupine: javnost, 

konkurenca in makrokolje.  

Spremembe vplivajo na navade kupcev, razvoj industrije, pravila poslovanja, konkurenco, 

dobavitelje, distribucijo, finančni sistem, zaposlene, delničarje, produkte in storitve. Zato je 

pomembno, da organizacija te trende ali dogodke uvidi, spremlja, razume in ustrezno prevede 

v svoje poslovanje.  

Nakateri vplivi so neposredni in precej pomembni, drugi bolj posredni, morda bolj dolgoročni. 

Nekateri dejavniki okolja močneje, nekateri pa sploh ne vplivajo na delovanje organizacije. To 

je seveda odvisno od dejavnosti, obsega delovanja, tržne usmerjenosti, zrelosti organizacije ter 

še drugih dejavnikov. Zaradi te pestrosti in množičnosti zunanjih dejavnikov se morajo 

organizacije osredotočiti na ključne med njimi. Odreagirati je potrebno bodisi v smislu 

okrepljene pozornosti in previdnosti (defenzivni položaj) bodisi v smeri agresivnejšega nastopa 

(ofenzivni položaj) (David 2005, 72).  

Notranje okolje organizacije pa je odraz ljudi in aktivnosti, ki ga tvorijo. Prednosti in slabosti, 

ki iz njega izhajajo, se zelo različno razvrščajo znotraj organizacije, njenih funkcionalnih 
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področij (management, marketing, finance, računovodstvo, proizvodnja, vodenje, IT) in 

posameznih segmentov ali področij poslovanja. Robert Grant (1991, po David 2005, 115) je 

mnenja, za razliko od že omenjenega Porterja, da so notranji dejavniki organizacije odločilnejši 

od zunanjih dejavnikov v definiranju njenega uspeha. In ker niso tako zelo razpršeni, raznoliki 

in spremenljivi, so tudi primernejši temelj za postavitev dolgoročne strategije, še dodaja. V 

nadaljevanju bomo na primeru Programa videli, kako pomembno je poznavajanje dejavnikov 

notranjega okolja, zlasti v povezavi z izgradnjo dobre izvajalske strukture in opolnomočenjem 

lastnih virov (capacity building).  

Barney (1991, po David 2005, 117) je notranje vire je združil v tri večje skupine: 

- fizična sredstva (infrastruktura in oprema, tehnologija, zaloge idr.),  

- človeški kapital (zaposleni, veščine, izkušnje, znanja idr.) ter  

- organizacijska sredstva (organizacijska struktura, informacijski sistem, patenti in blagovne 

znamke, intelektualne pravice, baze podatkov ipd.).  

Za sistematično preučevanje notranjih prednosti in slabosti je nujno vzpostaviti odlično 

komunikacijo in interakcijo med posameznimi deli organizacije. Nekaj več pozornosti pa je 

potrebno posvetiti dejavnikom organizacije, ki so redki, jih je težko posnemati in so težko 

nadomestljivi. Ti dejavniki so gradniki konkurenčne prednosti organizacije, saj jo diferencirajo 

(prav tam).    

Ko govorimo o odnosih znotraj organizacije, ne moremo mimo organizacijske kulture, ki se 

oblikuje kot vzorec obnašanja med zaposlenimi oz. organizacijskimi strukturami in predstavlja 

najtrajnejšo in najtežje spremenljivo sestavino organizacije (Biloslavo 2006, 131). Gre za splet 

vrednot, verovanj, obredov, izkušenj, zgodb, praks, jezikov in navad, ki predstavljajo močne, 

včasih nezavedne vzvode, ki pomembno usmerjajo delovanje organizacije (David 2005, 118). 

Robbins (1991, po Biloslavo 2006, 122) navaja, da so glavne funkcije kulture v organizaciji, da 

razmejuje organizacijo od drugih, daje občutek skupne identitete, krepi zavzetost zaposlenih za 

skupne cilje, povečuje družbeno stabilnost organizacije in jo povezuje. Posluh za kulturo 

podjetja ja pomemben v vseh fazah oblikovanja in sprejemanja strategije ter njene 

implementacije. Morebitna neskladnost strategije s kulturo lahko pomembno otežuje njeno 

implementacijo in celo povzroča nastajanje povsem nasprotnih učinkov, odpora, zavračanja 

(David 2005, 224).  

David (2005, 76) v pomoč pri izdelavi ocene zunanjih in analize pomembnih notranjih 

dejavnikov navaja naslednji nabor orodij:  

- »External Factor Evaluation (EFE) Matrix«, s pomočjo katere skozi 5 korakov razberemo, 

kvantificiramo in povzamemo ključne zunanje dejavnike vpliva,  

- »Competitive Profile Matrix (CPM)«, ki nam pomaga prepoznati ključne konkurente in 

njihovo prednosti in slabosti ter 

- »Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix«, ki podobno kot EFE matrika na ilustrativen in v 

kvantificirani obliki meri in predstavlja učinke izbranih dejanikov vpliva.  
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3. Oblikovanje dolgoročnih ciljev in z njimi povezanih strategij 

Dolgoročni cilji so rezultati, ki jih želimo z zastavljeno strategijo doseči. Časovni okvir 

dolgoročnih ciljev je običajno med 2-5 let in je vezan na življenjski cikel produktov (David 

2005, 158). Dolgoročni cilji zadevajo številne dejavnosti, časovna obzorja, enote organizacije, 

skupine in posameznike v njej in so podrejeni poslanstvu organizacije (Biloslavo 2006, 172).  

V kolikor organizacija nima postavljenih ciljev, je njena pot nejasna, njen razvoj pa prepuščen 

usodi, sreči oz. izključno dejavnikom, na katere nima vpliva.16 Določanje dolgoročnih ciljev je 

za organizacijo zelo pomembno, saj ti cilji prinašajo vrsto koristi: 

- dajejo jasne usmeritve in določajo prioritete vsem zaposlenim, na vseh nivojih in to na 

usklajen način, da ne prihaja do napetosti ali nesoglasij v času implementacije, 

- omogočajo oblikovanje sinergij med posameznimi organizacijskimi enotami, 

- postavlja »standarde« in pripomore k oblikovanju smiselnih izhodišč za evalvacijo 

uspešnosti organizacije, 

- zmanjša nesoglasja, konflikte in nejasnosti glede prihodnosti,  

- spodbudi in motivira delovno vnemo in usmerjenost k doseganjem rezultatov in 

- pripomore k boljši alokaciji sredstev in oblikovanju delovnih mest (David 2005, 158).  

Pravilno oblikovni dolgoročni cilji so po Davidu (prav tam) kvantitativno oblikovani, merljivi, 

realistični, razumljivi, izzivalni, hierarhični, dosegljivi, skladni z organizacijskimi enotami in 

zasnovani v omejeni časovnici. Drugi avtorji (Kaplan in Norton 2001; Pučko 2006; Tavčar 

2005) dodajajo, da je smiselno dolgoročne cilje in izzive razvrsti po pomembnosti in se 

osredotočiti na maloštevilne, zares pomembne med njimi, ki jih je v nadaljevanju pri snovanju 

strategije mogoče vsakega posebej upoštevati. Tako oblikovani cilji bodo lahko motivacijski 

moment za organizacijo, saj omogočajo potrebno identifikacijo zaposlenih, vodstva, lastnikov 

in drugih pomembnih deležnikov.   

Običajno organizacije oblikujejo dve vrsti dolgoročnih ciljev, in sicer finančne in strateške 

(vsebinske). Finančni so usmerjeni na finančne kazalnike poslovanja, kot npr. rast prihodkov, 

rast dobička, rast dividend, višji  ROI, boljši finančni tok, cena delnice. Strateški (vsebinski) 

cilji pa so npr. večji tržni delež, nižji stroški proizvodnje, večji ugled blagovnih znamk, boljša 

kvaliteta produktov in storitev, boljša  pokritost, zvestoba kupcev. Oba sklopa ciljev sta 

pomembna in zato je smiselno, da organizacje pri svojem načrtovanju kombinirajo tako ene kot 

druge (prav tam). V primeru programov ETS, finančne cilje predstavljajo prevzete obveznosti 

porabe EU sredstev po posameznih letih (dinamika »črpanja« sredstev). Vsebinski cilji pa so 

določeni s prednosnimi nalogami programov in merjeni z kazalniki rezultatov in učinkov.  

                                                           
16 David prepozna štiri oblike upravljanje brez postavljenih dolgoročnih ciljev: upravljanje z 
ekstrapolacijo obstoječih vzorcev in aktivnosti, upravljanje kriznih pojavov oz. problemov, upravljanje 
posameznikov in upravljanje z upanjem na uspeh (David 2005, 160). 
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Glede na postavljene dolgoročne cilje organizacije pristopijo k oblikovanju strategij. David 

(2005) loči štiri skupine strategij, ki jih še nadalje razgradi v skupno 12 tipov strategij.  

Preglednica 4: Skupine in tipi strategij 

Skupine strategij Tipi strategij 

Integracijske 

startegije 

Integracija naprej 

Organizacija se usmeri v nakup, razvoj ali povečan nadzor nad 

prodajno distribucijskim procesom. 

Integracija nazaj 

Organizacija se usmeri v nakup ali povečan nadzor nad 

dobaviteljsko mrežo. 

Horizontalna integracija 

Predstavlja usmeritev organizacije v nakup ali povečan nadzor nad 

neposrednimi konkurenti z namenom krepitve tržnega položaja. 

 

Intenzivne  

Strategije 

 

Tržna penetracija 

Njen namen je povečanje tržnega deleža obstoječe ponudbe z  

intenzivnimi marketinškimi aktivnostmi. 

Razvoj trga 

Usmerjajo pozornost organizacije in njenih produktov na nova 

geografska tržišča. 

Razvoj produktov 

Povečevanje prodaje na račun izboljšanja in spreminjanja 

obstoječih proizvodov ali storitev. 

Diverzifikacijske 

strategije 

Koncentrična deverzifikacija 

Usmerja pozornost organizacije na oblikovanje novih produktov, ki 

pa so povezani z osnovno dejavnostjo organizacije. 

Conglomerate diverzifikacija 

Širjenje palete proizvodov z novimi, nepovezanimi. 

Horizontalna diverzifikacija 

Cilj je dodajanje novih, nepovezanih produktov za obstoječe kupce, 

trge. 
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Vir: David 2005. 

Vsaka od alternativnih oblik strategij zajema nabor aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti  v fazi 

implementacije strategije. Organizacije se običajno odločijo za kombinacijo nekaj od naštetih 

strategij in na ta način skušajo optimizirati svojo prihodnost in razpršiti tveganje. Gre lahko za 

hkratno, zaporedno ali prekrivajoče izvajanje različnih strategij. Pomembno pa je, da je ta 

kombinacija smiselna in da ne prihaja do nasprotovanja med pristopi in cilji, h katerim stremijo 

alternative (prav tam).  

 

4. Oblikovanje, analiza in izbor strategij 

Poslanstvo, vizija, identificirani zunanji in notranji dejavniki podjetja ter oblikovani dolgoročni 

cilj določajo osnovne parametre za oblikovanje in izbor alternativnih strategij, ki omogočajo 

podjetju uspešen prehod po začrtani poti od obstoječe do načrtovane pozicije (David 2005, 

198).   

Andreasen in Kotler (2008, 83) navajata, da mora biti strategija oblikovana okrog naslednjih 

izhodišč: 

- določiti mora specifične ciljne trge/skupine, 

- imeti jasno oblikovano konkurenčno prednost organizacije in 

- imeti mora jasno oblikovan in koordiniran marketinški splet, ki naslavlja potrebe in želje 

ciljnih trgov s strategijo pozicioniranja, ki organizacijo loči od preostalih ponudnikov. 

Pri oblikovanju, analizi in izboru strategij je znanost o managementu razvila številne modele 

za obvladovanje kompleksnosti (Tavčar 2005, 95), ki so razpeti med tremi zahtevami: 

vseobsežnost, natančnost in enostavnost (Biloslavo 2006, 63). Za naš namen bomo izpostavili 

modele, ki so se izkazali kot primernejši za praktično uporabo in so najpogosteje omenjeni in 

Skupine strategij Tipi strategij 

Obrambne  

strategije 

Omejevanje/krčenje poslovanja 

Usmerjena na okrepitev osnovne konkurenčne prednosti podjetja in 

opuščanjem in prodajo nepotrebnih, ne-profitnih dejavnosti. 

Razdolževanje (deinvestranje) 

Zajema odprodajo delov podjetja z namenom pridobivanja sredstev 

za krepitev drugih, strateško pomembnejših, bolj uspešnih delov 

podjetja, tudi za morebitne nakupe. 

Likvidacija in stečaj 

Skrajni možnosti, ki predstavljata različico umika in zaprtja 

poslovanja. 
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opisani pri raziskovalcih managementa (Bilosavo 2006, 71-100; David 2005, 200-223; Tavčar 

2005, 94-131): 

- SWOT analiza je ena najpogostejših in najbolj popularnih analiz v sklopu poslovnih ved.  

Izvedemo jo v dveh korakih;  najprej je potrebno razmejiti notranje dejavnike in zunanje 

dejavnike oziroma prednosti/slabosti in priložnosti/nevarnosti, v drugem koraku pa na 

podlagi križanja teh dejavnikov oblikujemo 4 vrste strategij. 

- SPACE matrica (strategic position and action evaluation) je ravno tako osnovana na štirih 

sklopih dejavnikov, in sicer dveh notranjih (finančna moč in konkurenčna prednost) ter 

dveh zunanjih (stabilnost okolja in moč industrije/panoge. 

- BCG matrica (Boston Consulting group) je namenjena podjetjem s širokim spektrom 

dejavnosti in so sestavljena iz več strateških poslovnih enot (SPE), ki nastopajo kot 

organizacijske osnove strateškega načrtovanja (David 2005; Jančič 1990; Pučko 2002). 

Položaj SPE v tej matrici je določen z dvema spremenljivkama, in sicer s stopnjo rasti trga, 

ki pokaže privlačnost trga oziroma možnosti za razvoj ter relativnim tržnim položajem 

(tržni delež) kot kazalcem uspešnosti poslovanja SPE, ki je opredeljen kot razmerje med 

tržnim deležem izbrane SPE in tržnim deležem največjega konkurenta. Na  osnovi  

medsebojne  kombinacije  obeh  dimenzij zavzame SPE mesto v enem od štirih kvadrantov 

matrice.17 Sestava portfelja je ključna za prihodnjo rast in uspešnost  celotne   gospodarske   

organizacije,   zato   si   podjetja   prizadevajo   za uravnoteženost portfelja svojih SPE 

tako, da imajo svoje SPE v vseh štirih poljih (David 2005; Pučko 2002). 

- Internal external (IE) matrica ali General Electric – McKinsey matrica predstavlja 

nadgradnjo BSG matrice, saj v analizi upošteva večje število dejavnikov, ki predstavljajo 

uspešnost posamezne SPE in privlačnost okolja, v katerem deluje (David 2005). Položaj 

posamezne SPE v tej matrici je določen z dvema spremenljivkama, in sicer s konkurenčnim 

položajem SPE in privlačnostjo okolja.  

- Grand strategy matrix pa povzema vse navedene matrice za določanje strateške pozicije 

podjetja ali SPE in na precej jasen in enostaven način določa možne smeri za oblikovanje 

strategij. Po tem modelu konkurenčni položaj podjetja in rast trga definirata 4 strateške 

položaje podjetij, ki določajo njihov nabor smiselnih strategij. 

Analize, izvedene s pomočjo naštetih orodij in intuicija oz. subjektivna stališča ključnih 

odločevalcev, predstavljajo izhodišče za formulacijo in sprejem najprimernejših/e strategij/e 

(Tavčar 2005, 102). David (2005, 220) navaja eno orodje oz. model za odločanje, ki nam 

                                                           
17 Štiri kategorije po BCG so: 

- »psi« za katere je značilen majhen tržni delež in so hkrati na trgu, ki raste podpovprečno. 
Zaznamujejo jih slabi dobički ali izgube in so običajno na zrelih, neprivlačnih trgih, 

- »molzne krave«, ki imajo velik tržni delež in ustvarjajo dobre dobičke, 
- »zvezde«; mednje uvrščamo SPE, ki imajo visok tržni delež in so na hitro rastočem trgu. 

Vzdrževanje tega položaja zahteva precejšnje investicije, 
- »vprašaji« imajo majhen tržni delež,  vendar  pa je trg, na katerem sodelujejo, perspektiven in hitro 

rastoč. 
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pomaga pri urejanju vrstnega reda najprimernejših strategij, in sicer t. i. matrico kvantitativnega 

strateškega planiranja. Ta matrica nam omogoča objektivno presojo posameznih alternativnih 

strategij, ki smo jih izoblikovali skozi prvi dve fazi. Avtor pri tem izpostavlja, da so omejitve 

te matrice vezane na vhodne podatke oz. predhodno identificirane dejavnike in oblikovane 

predloge strategij ter na nevarnost napačnih subjektivnih presoj pri določanje uteži in 

privlačnosti posameznih alternativ.  

S tem se zaključi cikel formulacije strategije in vstopamo v fazo implementacije oblikovanih 

ciljev oz. strategij.  

 

4.1.2  Izvajanje/implementacija strategije  

Aktivnosti, povezane z izvajanjem strategije v organizaciji, prežemajo celoten poslovni proces. 

David (2005) izvajanje strategije razdeli v dve fazi:  

1. Izvajanje strategije z vidika upravljanja. 

2. Izvajanje strategije in s tem povezane vse poslovne funkcije organizacije. 

 

1. Izvajanje strategije z vidika upravljanja 

Proces oblikovanja strategije je koristen za organizacijo, saj veliko prispeva k vzpostavitvi 

sistematičnega razmišljanja o podjetju samem, vendar pa je za realizacijo končnega cilja in 

dejansko prevzemanje odgovornosti za lastno usodo potrebna tudi ustrezna implementacija 

zastavljenih strategij (Drucker 1989, 113). Uspešnost strategije in strateškega načrtovanje se 

namreč izmeri, testira in po potrebi dopolni šele skozi njeno implementacijo (David 2005, 241). 

V procesu oblikovanja strategije je bil poudarek na uspešnosti, analitičnem, intelektualnem, 

intuitivnem, raziskovalnem delu, usklajevanju interesov in ključnih posameznikov 

organizacije, fazo implementacije pa opredeljujejo drugačne, morda celo nasprotne značilnosti, 

kot na primer učinkovitost, operativnost, motiviranje in vodenje, koordinacija zaposlenih. Ta 

faza vsebuje številne upravljavske, finančne, investicijske, kadrovske, logistične, marketinške 

in druge aktivnosti, ki se pomembno razlikujejo glede na vrsto in velikost organizacije. Zato je 

ta faza, za razliko od faze oblikovanja strategij, precej različna glede na velikost, organizacijsko 

obliko ali pravni status organizacije (David 2005, 242).  

Glavne upravljavske naloge v okviru implementacije strategije, so (David 2005): 

- Določitev letnih planov in ciljev; Ti morajo biti razumni, jasni, merljivi,  konsistentni, 

časovno opredeljeni, uravnoteženi in v podporo sprejete strategije. Pomembno je tudi, da 

cilji predstavljajo izziv zaposlenim. Spremljati jih mora ustrezen sistem nagrajevanja in 

sankcioniranja. 

- Politike posameznih oddelkov; Izvajanje strategije je potrebno vtkati v vsakodnevno 

delovanje organizacije. Za ta namen je potrebno vzpostaviti ustrezne politike, ukrepe, ki to 

omogočajo: navodila, smernice, metode, postopki, prava, oblike, obrazci in administrativne 
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aktivnosti, ki usmerjajo in spodbujajo delovanje zaposlenih v smeri spoštovanja strategije 

in doseganje dolgoročnih in enoletnih načrtov (David 2005, 246). 

- Alokacija virov in sredstev; Alokacija sredstev je ena ključnih aktivnosti upravljanja in 

determinant uspeha organizacije. Alokacija sredstev18 mora biti usklajena s prioritetami 

določenimi v letnih ciljih. 

- Prilagoditev in okrepitev organizacijske strukture; Organizacijska struktura je pomemben 

dejavnik učinkovitosti organizacije in kot takšna mora biti njej v podporo, krepitev. Nujno 

je, da si organizacija določi organizacijsko strukturo, ki je primerna za izvajanju sprejete 

strategije.  

- Prestrukturiranje in reinženiring; V povezavi oz. vzporedno z spreminjanjem in 

prilagajanjem organizacijske strukture novi strategiji organizacije se pogosto izvaja tudi 

proces prestrukturiranja, reinženiringa in e-inženiringa. Glavna naloga procesa 

prestrukturiranja je prilagoditev velikosti organizacije, števila oddelkov, divizij, 

hierarhičnih ravni novi strategiji in organizacijski strukturi. 

- Upravljanje konfliktov znotraj organizacije; Omejenost virov, kompleksnost interesov 

organizacije in spremembe pogosto vodijo do napetosti in konfliktnih situacij znotraj 

organizacije. To samo po sebi ni problematično, saj je upravljanje konfliktov ena ključnih 

aktivnosti managementa (David 2005; Drucker 1989; Tavčar 2005). Konstruktivna 

razprava  omogoča kritično presojanje, konfrontacijo pogledov in pripelje do najboljših 

rešitev (Doppler 2004, 127). Pomembno je, da so konflikti upravljani in ne predstavljajo 

pomembne prepreke pri doseganju zastavljenih ciljev organizacije. Zlasti v fazah 

pomembnih sprememb organizacije je ključnega pomena aktivno, angažirano 

komuniciranje (Doppler 2004, 129). 

- Upravljanje odpora do spremembe; Vsake spremembe strategije, tehnologije, strukture ali 

ljudi vodi v nelagodje, saj vzpostavlja strah pred ekonomsko izgubo, izgubo statusa, 

položaja, pridobljenih vzorcev in socialnih mrež. »Sprememba, ki ne naleti na nikakršen 

odpor, po navadi sploh ni sprememba, ampak le nadaljevanje stanja, ki trenutno ustreza 

večini« (Tavčar 2005, 121). Odpor do sprememb je pomemben mejnik uspeha faze 

implementacije strategije (David 2005, 260).  

- Vzpostavitev podporne kulture; Organizacijska kultura lahko podpira ali pa ovira 

implementacijo nove strategije (Tavčar 2005, 66). Kulturo organizacije je potrebno 

upoštevati že v fazi načrtovanja strategije, v fazi implementacije pa je potrebno pristopiti k 

prilagajanju oz. spreminjanju kulture, v kolikor je to potrebno. Ker gre za kompleksen 

preplet vrednot, verovanj, obredov, izkušenj, zgodb, praks, jezikov in navad, ki 

predstavljajo močne, včasih nezavedne vzvode, ki so se v organizaciji izgrajevali v daljšem 

obdobju, je seveda sprememba le-te zahteven in dolgotrajen proces. Vendar pa se ga je v 

organizaciji potrebno lotiti, v kolikor želimo hitro in učinkovito implementacijo nove 

                                                           
18 David (prav tam) prepoznava štiri ključne kategorije sredstev organizacije; finančna, fizična in 
tehnološka sredstva ter človeški viri. 
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strategije, sploh ko ta pomeni pomemben prelom z dosedanjo strategijo in aktualno kulturo 

organizacije (David 2005, 264). 

- Prilagoditi proizvodni proces; Nova strategija običajno pomeni spremembo proizvodnega 

procesa, nakup nove opreme, nov design, drugačno politiko pri nabavi, usposabljanju 

zaposlenih, novo pakiranje itd. Gre za širok nabor aktivnosti, ki jih je potrebno preveriti, 

spremeniti, ukiniti, dopolniti ali na novo vzpostaviti z namenom, da bodo v podporo novi 

strategiji. 

- Vzpostaviti ustrezen in učinkovit sistem upravljanja s človeškimi viri; Kadrovska politika 

organizacije je pomemben dejavnik v fazi snovanja in implementacije strategije, saj so 

zaposleni pomemben dejavnik njenega uspeha. Uvajanje novosti in sprememb vselej 

spremlja nelagodje, zato pravočasno prilagajanje kadrovskega načrta, razporeda del in 

obremenitev zaposlenih lahko pomembno zmanjša negativne pritiske in odpor znotraj 

organizacije, zlasti v primeru reorganizacij in odpuščanj.   

 

2. Implementacija strategije in s tem povezane poslovne funkcije organizacije 

Za uspešno implementacijo strategije je potrebno usklajeno delovanje vseh funkcionalnih delov 

organizacije, in sicer: 

- Marketing; David (2005, 283) navaja, da sta tržna segmentacija in produktno pozicioniranje 

dva ključna prispevka marketinga v fazi implementacije strategije. Segmentacija trga je 

opredeljena kot proces razdelitve celotnega heterogenega trga na skupine porabnikov, ki 

imajo podobne potrebe po izdelkih in storitvah (Kotler 2004). Tržne segmente lahko 

identificiramo s proučitvijo demografskih, psihografskih, vedenjskih in geografskih razlik 

med kupci (prav tam, 9). Segmentacija omogoča podjetjem, da prepoznajo tržne segmente, 

uskladijo svojo ponudbo s potrebami  in povpraševanjem ciljnega trga, pripravi skupek 

trženjskih orodij,19 da doseže svoje trženjske cilje na izbranem ciljnem trgu (Andreasen in 

Kotler 2008, 138-161). Pozicioniranje pa Koter (2004, 308) opredeljuje kot »dejavnost 

oblikovanja ponudbe in podobe organizacije, ki v zavesti ciljnega trga zavzame poseben 

položaj«. Namen pozicioniranja je torej, da ciljni trg zazna vrednost, ki jo ponuja 

organizacija (prav tam).  

- Finance in računovodstvo; Implementacija strategije ima pomemben vpliv tudi na finance 

organizacije. V tem kontekstu govorimo predvsem o zagotavljanju novih/svežih sredstev za 

financiranje aktivnosti v okviru nove strategije, pripravi finančnih izjav, pripravi 

proračunov in izračun vrednosti poslovanja/tveganje. 

- Raziskave in razvoj; V primeru intenzivnih tipov strategij (zlasti razvoj produktov in tržna 

penetracija) ter koncentrične deverzifikacijske strategije je pričakovati razvoj novih 

                                                           
19 McCarthy (1960, po Goi 2009) je marketinška orodja razdelil v štiri skupine in oblikoval tit.i. 
marketinški splet  4P: izdelek (angl. product),  cena (angl. Price),  tržne poti (angl. Place) in tržno 
komuniciranje (angl. Promotion). Sodobnejše različice so dodajale vedno nove P, Popovic (2006, po 

Goi 2009)  te modele dopolnil še s črko C oz. modelom 4C, ki dodaja noto potrošnika; consumer, cost, 

convenience in communication. 
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produktov/storitev oz. pomembne izboljšave/spremembe obstoječih. Zaradi tehnološkega 

napredka in visoke stopnje globalne konkurenčnosti je skorajda na vseh trgih prisoten pojav 

krajšanja življenjskih ciklov proizvodov, kar še dodatno sili podjetja v raziskave, inovacije 

in usklajevanje lastnega produktnega spleta (David 2005, 300). 

- Informacijski sistem; Dober informacijski sitem predstavlja pomembno konkurenčno 

prednost organizacije, saj ji v času hitrih sprememb, globalizacije, internetnega poslovanja 

in velikih količin podatkov zagotavlja uspešno in učinkovito obdelavo podatkov. Dober 

informacijski sistem je predpogoj za komunikacijo in sodelovanje z deležniki.  Informacije 

postajajo vse pomembnejši element organizacije, na vseh ravneh, v vseh funkcijah in med 

njimi. Učinkovito upravljanje mnogovrstnih informaciji lahko pripomore k boljši 

organiziranosti, krajšim rokom proizvodnje in dobave (prav tam). 

 

4.1.3 Spremljanje in vrednotenje strategije 

Nestabilnost, nepredvidljivost, nejasnost in konkurenčnost poslovnega okolja postavlja 

organizacijam zahteve po hitrejšem prilagajanju, krajšanju življenjskih ciklov produktov in 

razvoja. V takšnih razmerah je tudi rok trajanja strategije krajši, predvsem pa je pomembno 

spremljanje aktualnosti in relevantnosti zastavljenih strategij in dolgoročnih ciljev glede na 

spremenljive okoliščine. Strategije in izvajanje strategij ima pomembne vpliv na uspešnost 

poslovanja organizacije. Napake pri snovanju ali implementaciji strategije ali pa spremembe 

okoliščin (notranji ali zunanjih) imajo lahko pomembne, dolgoročne posledice na organizacijo. 

Zato je spremljanje izvajanja strategije in pravočasno odkrivanje neželenih odklonov in 

razlogov zanje strateško pomembno (David 2005, 310-311). Rumelt (1980, po David, 2005, 

312) navaja 4 osnovne kriterije za preverjanje uspešnosti strategije, ki izhajajo iz nje same, in 

sicer: 

- konsistentnost opredeljenih ciljev strategije, 

- v kolikšni meri je strategija v sozvočju s trendi notranjega in zunanjega okolja, 

- izvedljivost strategije znotraj fizičnih, finančnih in človeških virov organizacije in 

- test ali strategija ustvarja prednost organizacije bodisi z vidika razpoložljivih virov, 

sposobnosti/znanj ali položaja na trgu. 

 

Proces evalvacije strategije 

David poudarja (prav tam), da mora biti evalvacija stalen, kontinuiran proces, saj lahko le na 

tak način pridobimo boljše podatke, jasnejšo sliko in prikaz razvoja, trenda in napredka. Le tako 

izvedena evalvacija ima tudi akcijsko oz. preventivno funkcijo, saj je odkrivanje napak 

pravočasno in omogoča pravočasno reakcijo. V primeru sprememb ključnih/kritičnih 

dejavnikov uspeha so potrebne korektivne aktivnosti v smislu reformulacije strategije in/ali 

implementacije le-te. Z izsledki evalvacij morajo biti seznanjeni zaposleni oz. osebe, ki so 
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odgovorne za strateško upravljanje v organizaciji. Povratna informacija je namreč zelo 

pomembna pri vsakodnevnih aktivnostih, pri krepitvi klime, kulture, odnosov in pripadnosti. 

Evalvacija se osredotoča na dva vidika/koraka, in sicer (prav tam): 

- Pregled izhodišč, na katerih je osnovana strategija, torej zunanjih in notranjih dejavnikov. 

- Ocena napredka pri doseganju zastavljenih ciljev. Namen tega sklopa je primerjati aktualne 

rezultate poslovanja s pričakovanimi, preverjati odstopanja od načrtov, oceniti individualne 

rezultate in napredek.  

Ta dva vidika predstavljata tudi merila za določitev korektivnih ukrepov. V primeru, da se v 

postopku evalvacije izkaže, da so se spremenili dejavniki zunanjega ali notranjega okolja, je 

potrebno izvesti korektivne ukrepe. David (prav tam) kot možne korektivne ukrepe našteva 

prilagajanje organizacijske strukture, zamenjavo določenih oseb, okrepitev prodajnega oddelka, 

prevetritev poslanstva organizacije ali njenih ciljev, spremembo alokacije virov ali okrepitev 

poudarka na uspešnosti.  

 

Sistem uravnoteženih kazalnikov 

Ena od najpomembnejših veščin uspešnega poslovanja podjetja je zmožnost pretvoriti strategijo 

v dejanja, jo spremljati in ustrezno korigirati. In prav ta celovitost je razlog, da sta Norton in 

Kaplan v 90-ih letih prejšnjega stoletja razvila koncept uravnoteženega sistema kazalnikov. 

Izhajala sta iz predpostavke, da v sodobnem kompleksnem okolju, kjer se funkcije v 

organizacijah prepletajo in dopolnjujejo, finančni kazalci za merjenje uspešnosti in 

obvladovanje podjetja sami po sebi ne zadostujejo, saj ne pokažejo dovolj jasno in natančno 

interesov in vzvodov uspešnosti, ki so pripeljali do določenih finančnih rezultatov. Prav ti 

interesi in vzvodi pa so temeljno izhodišče za prihodnjo uspešnost podjetja. Zato sta v sistem 

finančnih kazalnikov vnesla in uravnotežila s kvalitativnimi kazalniki, ki pripomorejo k 

celovitejšemu pogledu na uresničevanje strategije v podjetju (Kaplan in Norton 2001). Avtorja 

(prav tam) sistem vrednotenja strneta v štiri področja, ki so ključna za doseganje uspešnosti 

podjetja in sicer: 

- finančni vidik; zahteve ustanoviteljev/financerjev, 

- vidik poslovanja s strankami; kako stranke (upravičenci) vidijo organizacijo,  

- vidik notranjih poslovnih procesov; zahteve poslovnih procesov in  

- vidik učenja in rasti; okrepitev sposobnosti za spremembe in izboljšave. 

Splet navedenih uravnoteženih vidikov zagotavlja usmerjenost k zastavljenim strateškim 

ciljem; finančni vidik zagotavlja spremljanje predvsem kratkoročne uspešnosti, dodatni trije 

vidiki pa organizacijskemu sistemu zagotavljajo spremljanje poslovnih rezultatov na daljši rok. 

Za vsakega od naštetih vidikov je potrebno postaviti ustrezna merila, ocenjevanje periodično 

ponavljati ter rezultate primerjati z vnaprej postavljenimi usmeritvami. 
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Značilnosti dobro izvedene evalvacije 

Pristop pri evalvaciji strategije je v veliki meri odvisen od velikosti organizacije, stila vodenja, 

samega namena in drugih dejavnikov. V splošnem pa so značilnosti dobre evalvacije sledeče 

(David 2005, 323):  

- ekonomičnost; zagotavljati ravno dovoljšno količino informacij, da omogoča identificiranje 

težav in ukrepanje in hkrati ne preobremenjuje, 

- osredotočenost na bistvene zadeve/cilje, s poudarkom na nekaj ključnih dejavnikov uspeha, 

- pravočasnost (usklajenost evalvacije s potrebami in ob upoštevanju reakcijskega časa za 

korektivne ukrepe), 

- informacije morajo biti objektivne in poštene ter naslovljene na posameznike, ki jih bodo 

uporabili, 

- informacije naj bodo akcijsko usmerjene/oblikovane in ne zgolj v informativni namen in 

- namen mora biti poenoteno razumevanje, ki spodbudi usklajene aktivnosti. 

 

Nepredvideni dogodki 

Ne glede na to, kako dobro je bila izvedena formulacija, implementacija in evalvacija strategije, 

se lahko zgodijo nepričakovani dogodki, ki pomembno vplivajo na uspešnost strateškega 

upravljanja. Zato je pomembno, da organizacije kot del elevacijskega postopka pripravijo tudi 

rezervne scenarije oz. načrte ravnanja ob nepričakovanih dogodkih, negativnih ali pozitivnih, 

notranjih ali zunanjih in za primere, ko se ključni pričakovani dogodki, dejstva, ne dogodijo. 

Pomemben vir takšnih rezervnih načrtov so lahko tudi alternativne strategije, ki so bile med 

procesom formulacije opuščene. Ti načrti morajo biti preprosti in omogočati morajo hitro 

izvedljivost ter bodisi preprečitev nastanka pomembne škode v poslovanju ali kapitalizacijo 

ponujene priložnosti. Organizacija mora stalno spremljati ključne dogodke okolja in svoje 

sredine, biti pozorna na sprožilce morebitnih sprememb in prepoznati zgodnja znamenja teh. 

Le tako bodo lahko ustrezno ukrepale in vnovčile časovno prednost  (Linneman in Chandran 

1981, po David 2005, 325) 

 

4.2 Umestitev Programa v javni sektor  

Nosilca oz. partnerja Programa sta DČ, Italija in Slovenija. Slovenija je v njem zastopana s 

strani Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, saj na ravni NUTS 220 nima 

organizirane ravni lokalne samouprave (pokrajine). Italijansko stran v partnerstvu pa zastopajo 

tri dežele (raven NUTS 2), na območje katerih se Program razteza, to so dežela FJK, dežela 

                                                           
20 Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne 
klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) vzpostavlja skupno statistično klasifikacijo 
teritorialnih enot, v (Nomenclature of Units for Territorial Statistic - NUTS), da bi omogočili zbiranje, 
obdelavo in diseminacijo harmoniziranih regionalnih statistik v Skupnosti.  
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Veneto in dežela Emilia-Romagna21 (Program 2010). V primeru obeh partnerjev gre torej za 

predstavnike javnega sektorja oz. natančneje javne uprave. Program je financiran v deležu 85 

% iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 15 % iz nacionanih javnih sredstev 

obeh DČ.  

Strukture, ki skrbijo za njegovo izvajanje, so v celoti pod okriljem javnih subjektov dveh DČ 

in omenjenih dežel v primeru Italije. Njihovo delovanje je podvrženo zakonodaji, ki velja za 

javne subjekte. Izvajanje Programa je vezano na javni interes EU in dveh DČ; s financiranjem 

projektov čezmejnega sodelovanja EU izvaja lastno strategijo in sprejete politike. 

Program torej prištevamo v javni sektor. Zato v tem poglavju na kratko definiramo javni sektor 

in predstavimo njegove ključne značilnosti. V naši raziskavi smo skozi te značilnosti poskušali 

razumeti strateško upravljanje Programa.  

 

4.2.1 Opredelitev javnega sektorja 

Družbeni sistem vsake države lahko poenostavljeno razdelimo v zasebni, javni in nevladni 

sektor (neprofitni). Merila, ki opredeljujejo umestitev posameznega subjekta v eno od teh 

skupin, pa so večplastna in se razlikujejo glede na družbeno in politično ureditev neke 

skupnosti. Zato je tudi definicij o enem, drugem ali tretjem veliko (Andreasen in Kotler 2008; 

Flynn 2007; Tavčar 2005). Za nameček pa ti sektorji med seboj precej sodelujejo, tekmujejo, 

se prepletajo in prelivajo, kar še otežuje določanje jasnih razmejitev. 

Sistem družbene produkcije temelji na proizvodnji dobrin (proizvodov in storitev) in na 

potrošnji le-teh prek trga, ki je po eni strani regulator ponudbe in povpraševanja, po drugi strani 

pa verifikator delovanja podjetij (Deyhle 1997, po Žurga 2000). Vendar pa trg ne uspe 

zagotavljati učinkovite izrabe virov in proizvodnje vseh dobrin, ki jih potrošniki potrebujejo. 

Vsaj ne na način, s katerim bi potrošnikom zagotavljal sprejemljivo ceno dobrin, proizvajalcem 

pa pokritje stroškov proizvodnje in zagotovitev profita (Ferfila 2002). Nepopolnost in 

neučinkovitosti trga je v tem delu iniciator razvoja javnega sektorja (in nevladnega)22, ki 

proizvaja oz. priskrbi produkte in storitve, za katere trgi nimajo interesa ali možnosti (Ferfila 

2002). Potrebno pa je tudi dodati, da odsotnost interesa v veliki meri izhaja iz velike stopnje 

tveganja in nizke stopnje donosnosti. Javna lastnina pa omogoča razpršitev tveganja neuspeha 

na celotno populacijo in celo na prihodnje generacije, kar za posameznika pomeni prevzemanje 

odstotkovno nizkega tveganja (Flynn 1993). 

                                                           
21 Na italijanski strani je v vseh fazah programiranja in izvajanja programa intenzivno sodelovalo tudi 

Ministrstvo za gospodarstvo in finance. 
22 Nekateri avtorji so mnenja, da je pojav nevladnega sektorja povezan z neuspehom zasebnega in 

javnega sektorja na določenih trgih/področjih (Weisbrod 1978, po Andreas in Kotler 2008, 19), Salamon 

in Sokolowski pa sta v svoji študiji, v kateri sta zajela 24 držav, dokazala, da je ravno nasprotno, velikost 
nevladnega sektorja v pozitivnem odnosu z velikostjo javnega sektorja, saj oba sodelujeta (in ne 

tekmujeta) v odgovarjanju na potrebe, o katerih v družbi obstaja soglasje (Salamon in Sokolowski 2001). 
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Nekateri avtorji med kriteriji razmejitve sektorjev izpostavljajo vir financiranja. Setnikar-

Cankar (1997, po Ferfila in Kovač 2000, 148) javni sektor definira kot »zbir vseh javnih 

organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske dejavnosti po netržnih načelih, kar se v prvi 

vrsti kaže s proračunskim financiranjem«. 

Tretji pomemben vidik javnega sektorja pa je njegova vsebinska orientiranost. V tem kontekstu 

javni sektor predstavlja institucionalni okvir, ki omogoča izvajanje političnih odločitev z 

dominantnim ciljem javnega interesa (Lane 1995 po Ferfila in Kovač 2000). Vlada oblikuje 

javne ekonomske politike zaradi relativne redkosti dobrin in storitev v alokativnem in 

distribucijskem procesu ter s splošnim namenom boljšega zadovoljevanja potreb svojih 

prebivalcev (Ferfila 2002). Vsebinske razmejitve javnega sektorja so precej odvisne od 

političnega sistem neke družbe ter sprejetih družbenih dogovorov glede socialnih in 

gospodarskih politik.   

 

4.2.2 Ključne značilnosti javnega sektorja 

V dopolnitev  definicije  javnega sektorja je smiselno predstaviti primerjavo njegovih 

značilnosti z zasebnim sektorjem. Ti dejavniki vplivajo tudi na strateško upravljanje organizacij 

javnega sektorja (več v naslednjem poglavju). Ferfila (2007, 123-124) navaja glavne razlike 

med javnim in zasebnim sektorjem: 

- za javni sektor je značilen monopol, za zasebni pa konkurenca,  

- v javnem sektorju so velikokrat cilji slabo opredeljeni, medtem ko imajo organizacije 

zasebnega sektorja jasno začrtane cilje, vizijo in poslanstvo,  

- vodilni se v javnem sektorju večinoma menjajo v določenih mandatih, zato je v javnih 

organizacijah težko izvajati dolgoročne načrte. V zasebnem sektorju so mandati stabilnejši, 

- javni sektor je bolj zamejen s predpisi, medtem ko zasebni sektor deluje relativno svobodno 

na podlagi nujnih regulatornih predpisov,  

- javni sektor se financira iz javnega proračuna, zasebni pa z zaračunavanjem produktov in 

storitev, 

- javni sektor zagotavlja javne dobrine s teoretično enako dostopnostjo, pravičnostjo in 

varnostjo, medtem ko zasebni sektor zagotavlja individualne dobrine po tržnih zakonitostih,  

- vlada lahko v javnih organizacijah uveljavlja prisilo, v zasebnih ne. 

Javni sektor je nosilec treh funkcij; (i) regulatorne funkcije, ki mu nalaga vzpostavljanje 

družbenega razmerja in pravnega reda, (ii) servisne funkcije oz. zagotavljanja javnih dobrin in 

storitev, ki jih ni mogoče uspešno zagotoviti prek mehanizma tržne menjave ter (iii) 

pospeševalne funkcije, s katero spodbuja razvoj določenih funkcij, področij, vsebin v družbi 

(Ferfila 2007; Zakon o državni upravi, Uradni list RS, št. 52/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05 in 

113/05). 

Prav slednja funkcija je pomembna za namene naše magistrske naloge. EU, država ali regija se 

z družbenim konsenzom in s postavljanjem politik odloči, katera so področja in vsebine, ki jih 
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je smiselno, dovoljeno in potrebno urejati, upravljati in spodbujati tudi ali zgolj z javnimi 

sredstvi. Nabor področij in aktivnosti je zelo raznolik in obsežen; od razvoja in dejavnosti, ki 

niso tržno zanimive in ne uspejo pridobiti zasebnega vira a so strateškega, socialnega, 

kulturnega, etnološkega ali okoljskega pomena, do spodbujanja vlaganj v razvoj, raziskave in 

znanost. Dodatno spodbudo temu segmentu javnega sektorja v zadnjih letih v Sloveniji dajejo 

programi, ki jih sofinancira EU. Ta namreč velik del svojega proračuna porabi za financiranje 

programov, ki omogočajo večjo teritorialno kohezijo skupnega evropskega prostora ter dvig 

njegove konkurenčnosti. 

 

4.3 Posebnosti in pomen strateškega upravljanja programov ETS 

V tem poglavju predstavljamo poudarke strateškega upravljanja v javnem sektorju in 

posebnosti strateškega upravljanja programov ETS. Pri tem izhajamo iz značilnosti javnega 

sektorja, ki smo jih opisali v zgornjem poglavju. 

 

4.3.1 Strateško upravljanje v javnem sektorju 

Andreasen in Kotler (2008, 35) menita, da načeloma pri strateškem upravljnaju nista toliko 

pomembna sektor in njegove značilnosti, pač pa miselnost (marketinška miselnost) in 

orientiranost, spoštovanje do marketinga in upravljanja, dobro poznavanje in upoštevanje 

»trga« ter ponudbe, ki jo lahko organizacija oblikuje. V središču pozornosti delovanja 

organizacije mora biti kupec, občan, državljan ali pač ciljna skupina organizacije (prav tam). 

Avtorja (prav tam) pri tem izpostavljata naslednje: 

- Ciljna populacija organizacij javnega sektorja je bolj raznolika in kompleksna. Pomemben 

del pozornosti je vselej usmerjen tudi na ustanovitelja, financerja, politiko, kjer pa interesi 

niso tako zelo jasni in stabilni kot pri zasebnih profitnih organizacijah, kjer je interes 

predvsem dobiček. 

- Storitve, ki jih zagotavlja javni sektor so običajno specifične, drugačne, v primanjkljaju, 

robne, tržno nezanimive ipd., in zato jih je težje »prodati«. 

- Rezultati poslovanja javnega sektorja pogosto niso zelo evidentni, oprijemljivi in hitro 

vidni. Pogosto je namen aktivnosti javnega sektorja preventiva in preprečevanje nastajanja 

neželenih okoliščin, posledic ali vzpostavitev ustreznih pogojev za delovanje drugih dveh 

sektorjev (zasebnega in neprofitnega). 

Strateško upravljanje v javnem sektorju je manj fleksibilno in avtonomno, kot to velja za 

zasebni sektor (David 2005, 187). Avtor (prav tam) navaja, da k temu pripomorejo sistem 

financiranja, javni nadzor, politični pritisk, pravice zaposlenih, toga zakonodaja in sindikalni 

vpliv (prav tam).  

Nabor možnih strategij, ki jih javne institucije lahko načrtujejo in izvajajo, je zato krajši. 

Diverzifikacija je npr. možna le izjemoma, združitve in povezovanja so bolj odraz varčevanj in 
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političnih odločitev kot pa skrbi za povečano prodajo oz. rast. David (2005) v tem delu zaključi, 

da je strateško upravljanje v javnem sektorju zelo razširjeno predvsem zato, ker artikulira 

razloge za nadaljnje financiranje javne službe, storitve.  

Vendar pa se večina avtorjev strinja (Drucker 1997; Ferfila 2007; Rus 2001; Tavčar 2005 idr.), 

da hitro spreminjajoče se okolje, zaostrovanje demografske slike, finančna kriza in drugi 

dejavnik, ki zaostrujejo pritisk na javne finance, zahtevajo spremembe v upravljanju z javnimi 

sredstvi. Andreasen in Kotler (2008) navajata, da se ta proces vrši skozi privatizacijo, 

najemanjem zunanjih strokovnjakov, uporabo poslovnih modelov iz zasebnega sektorja 

vstopom posameznikov iz zasebnega sektorja v srednji in vršnji managemenet v javnem 

sektorju, s čimer se neposredno vnaša tudi poslovne prakse in orodja.  

Rus (2001, 22) pravi, da je posnemanje menedžerskih metod, ki so značilne za zasebni sektor, 

povezano z upanjem, da bo država učinkoviteje in uspešneje izvajala svoje funkcije tedaj, ko 

bo posnemajoč zasebni sektor, razvijala podobne menedžerske metode in tehnike tudi za javni 

sektor. Strateško razmišljanje in delovanje postaja tudi za organizacije javnega sektorja nujno. 

In to ne zgolj zato, da s tem upravičijo nadaljnje financiranje programov ali organizacije kot 

opozarja David (2005), temveč z namenom, da izboljšajo uspešnost svojega poslovanja glede 

na poslanstvo in postavljene dolgoročne cilje, optimizirajo upravljanje sredstev in povečajo 

vrednost javnih programov v očeh ključnih deležnikov (javnost, upravičenci, gospodarstvo, 

MSP idr.). Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije Strategiji razvoja javne uprave 

2015-2020 (MJU 2015) zapisalo, da je poglavitna naloga javne uprave (i) zagotavljati 

kakovostne, hitre, dostopne, jasne, enostavne storitve državljanom in gospodarstvu, ki jih 

uporabnikom nudijo (ii) prijazni, v rešitve usmerjeni strokovni, odgovorni in motivirani javni 

uslužbenci z visokimi etičnimi standardi.  

 

4.3.2 Posebnosti upravljanja programov ETS 

Avtorji (Ferry idr. 2007; Polverari idr. 2005; Radzyner idr. 2014; Wostner 2008) proces 

upravljanja programov, financiranih s strani evropskih strukturnih skladov, delijo na naslednje 

faze: 

1. Programiranje oz. oblikovanje strategij: 

- oblikovanje vsebinskih prioritet, 

- alokacija sredstev med DČ in programi (DČ namreč sodelujejo v več programih), 

- alokacija sredstev na ravni programa. 

2. Implementacija: 

- oblikovanje projektov, 

- ocenjevanje projektov,  

- izbor projektov. 

3. Spremljanje in vrednotenje. 
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Faza Programiranja 

Raziskave kažejo (EK 2004; Ferry idr. 2007; Wostner 2008), da je v procesu strateškega 

upravljanja programov, ki so financirani s strani evropskih strukturnih skladov, faza strateškega 

načrtovanja ključnega pomena za uspešno implementacijo in doseganje zastavljenih ciljev 

kohezijske politike EU. Wostner (2008, 30) izpostavlja nekaj razlogov, zakaj je faza 

programiranja v celotnem procesu upravljanja programov tako zelo pomembna: 

- spodbuja in krepi strateški pristop pri izvajanju in porabi kohezijskih sredstev,  

- po principu partnerstva vzpostavlja vzvode decentraliziranega (deljenega) odločevalskega 

procesa,  

- spodbuja koordinacijo med različnimi odločevalskimi središči, krepi konsistentnost 

odločitev in omogoča izhodišče za izgradnjo sinergij med posameznimi 

vsebinami/področji, 

- omogoča jasnejše definiranje ciljev in smisla projektov, ki bodo financirani in na ta način 

vzpostavlja pogoje za uspešnejše in učinkovitejše spremljanje in vrednotenje v 

nadaljevanju, 

- odpravlja nejasnosti in zmanjšuje tveganja, kar omogoča lažje načrtovanje javnih financ 

(sofinanciranje) ter daje jasen in stabilen okvir delovanja/načrtovanja potencialnim 

upravičencem.  

Formalna odgovornost za vse faze izvajanja programov leži na DČ in OU. Na podlagi principa 

partnerstva so v proces vklučeni tudi drugi deležniki. Princip partnerstva je po uredbah, ki 

določajo izvajanje programov ETS, »zakodiran« v vseh fazah policy cikla izvajanja programov 

(Radzyner idr. 2014, 40). Avtorji (Polverari idr. 2005; Radzyner idr. 2014; Wostner 2008) 

pojasnjujejo, da sta intenzivnost in kakovost izvajanja principa partnerstva odvisni od 

naslednjih dejavnikov: 

- oblika organiziranja politične oblasti oz. stopnja decentralizacije (unitarna, 

decentralizirana, federalna ureditev ipd.), 

- izkušnje z upravljanjem programov in vzpostavljeni kanali sodelovanja, 

- organiziranost in proaktivnost interesnih združenj, 

- naklonjenost strateškemu razmišljanu pri upravljanju programov, 

- kultura zavezanosti k odprtosti/transparentnosti poslovanja javne uprave in  

- administrativna usposobljenost tako administracije kot drugih deležnikov. 

Dobro izvedeno partnerstvo omogoča boljše vključevanje partnerjev in obikovanje ustreznejših 

projektnih idej, krepi soglasje glede izbranih PN in občutek pripadnosti ter kolektivnega 

lastništva (Radzyner idr. 2014, 45). To so tudi izhodišča za pravočasno in dobro pripravo in 

izvedbo projektov ter črpanje sredstev.    

Raziskava, ki jo je naročil EP (prav tam) kaže, da so največji vpliv vzdolž celotnega policy 

cikla kohezijske in ETS politike imela telesa državne in regionalne oblasti. Okoljske 
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organizacije, interesi lokalnih skupnosti ter ekonomsko socialne pobude so imele srednje 

močan učinek, medtem ko so bili slabo zastopani NVO in organizacije cilvilne družbe.      

 

Faza izvajanja  

Po potrditvi OP s strani EK se lahko prične izvajanje programa v ožjem pomenu besede. Namen 

programa v tej fazi je oblikovati okolje in instrumente, ki bodo privabili najboljše projektne 

ideje in partnerstva ter dosegli zastavjene vsebinske in finančne cilje.  

V tem delu je zelo pomembna delitev nalog in odgovornosti. OU je formalno odgovoren za 

ključne upravljavske naloge, vključno z izpolnjevanjem EU določil, finančnim upravljanjem, 

pripravo vseh gradiv za odločanje NO, pravnih podlag in programskih smernic za izvajanje 

projektov, usklajevanje in koordinacijo dela celotne strukture (Radzyner idr. 2014).  

Preglednica 5: Vsebinski sklopi v fazi izvajanja programa ETS ter njihovi nosilci 

Naloga Ključni nosilci 

Koordinacija programa OU, NO 

Priprava navodil, informiranje in obveščanje javnosti OU, STS 

Priprava instrumentov/projektov OU, STS 

Izbor projektov  NO 

Operativno odločanje  OU 

Pripravljanje in sklepanje pogodb OU 

Administrativno in tehnično upravljanje OU, STS 

Finančno upravljanje OU, STS in plačilni organ 

Kontrole OU, FLC in plačilni organ 

Reševanje sporov OU 

Vir: Interact 2006, 30; Uredba ES 1083/2006. 

OU je v tej fazi nosilec koordinacije vseh sklopov aktivnosti. S tem je povezana skrb za skladno 

dinamiko planiranja in izvajanja instrumentov programa. Pomembno je, da so aktivnosti in 

obrememenitev, tako sistema (struktur) kot upravičencev in območja, enakomerno porazdeljena 

v celotnem času trajanja finančne perspektive.  

OU upravlja s portfeljem instrumentov (povečini javni razpisi), ki predstavljajo nabor 

produktov, ki jih program razvija in trži na določenem območju. Za posamezem instrument je 

potrebno pripripraviti strategijo, ki je usklajena s strategijo celotnega programa. Temu mora 

slediti: 

- določitev letnih načrtov in ciljev, ki so usklajeni z OP,  

- alokacija virov in sredstev instrumenta na način, da bo skupaj z ostalimi iz portfelja 

omogočil doseganje finančnih in vsebinskih ciljev OP,  

- oblikovanje programskega okolja (smernice, navodila, pogodbe), 
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- prilagoditev in okrepitev organizacijske strukture glede na predvideno dinamiko aktivnosti, 

vezanih na instrument,  

- učinkovit sistem upravljanja s človeškimi viri,  

- vzpostavitev redne in učinkovite komunikacije med strukturami,  

- vzpostavitev komunikacije z drugimi deležniki, 

- informiranje in obveščanje, 

- vzpostaviti pregleden in učinkovit informacijski sistem. 

Evropski programi imajo poleg vsebinskih prioritet oblikovane tudi finančne obveznosti. Načrt 

črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov je sestavni del OP in zavezuje upravljavce 

programov k črpanju sredstev v skladu z dogovorjeno letno alokacijo. Neizpolnjevanje letnih 

ciljev porabe oz. črpanja sredstev programov pomeni izgubo teh sredstev, ki se najpogosteje 

prenese na projekte oz. projektne partnerje. Ti so dolžni del izgubljenih sredstev zagotoviti iz 

lastnih virov oz. sorazmerno oklestiti projekte, pri tem pa ohraniti zastavljene cilje. Projekti, 

projektni partnerji ali širše rečeno upravičeno območje je torej tisto, ki nosi posledice napak ali 

zamud v upravljanju in izvajanju programov. 

Najpogostejši razlog, ki povečuje tveganje za izgubo sredstev na programih zaradi nedoseganja 

prevzetih obveznosti porabe, so zamude v fazi načrtovanja, ki vodijo v stisko s časom v fazi 

izvajanja programov, pritisk na strukture programa in upravičence (Ferry idr. 2007). Zato je 

zelo pomembno, da so vse faze izvajanja programov vsebinsko in časovno usklajene in 

omogočajo učinkovito izvajanje projektov. Pri tem je zlasti pomemembna vloga struktur, ki 

morajo svoje aktivnosti izvajati tekoče in skladno s časovnico. Večina aktivnosti je namreč v 

kavzalnem razmerju in se morebitne zamude seštevajo. Pomembno pa je tudi, da je 

upravičencem omogočeno, da svoj del vsebinskih in administrativnih aktivnosti opravijo 

učinkovito, v skladu s pogodbenimi določili in da tudi v tem delu ne prihaja do zamud.  

In prav v povezavi s tem literatura na podočju upravljanja strukturnih skladov vpeljuje vidik 

absorpcijske sposobnosti kot indikatorja celovite sposobnosti za črpanje sredstev. Absorpcijska 

sposobnost se gradi skozi vse faze programa, na relaciji struktur in upravičencev (Ferry idr. 

2007; Polverari idr. 2005; Michie in Granqvist, 2013; Šumpíková, Pavel in Klazar 2003; 

Wostner 2008) in je zato dober pokazatelj uspešnosti in učikovitosti upravljanja.  

 

Absorpcijska sposobnost kot indikator celovite uspešnosti strateškega upravljanja programov 

ETS   

Absorpcijska sposobnost v splošnem opredeljuje usposobljenost države (ali regije) za uspešno 

in učinkovito porabo dodeljenih finančnih sredstev (Šumpíková, Pavel in Klazar 2003). Gre 

torej za spremenljivko, ki je odvisna na eni strani od upravičencev oz. predlagateljev projektov, 

ki predstavljajo povpraševanje po teh sredstvih in vsebinah, na drugi strani pa od struktur, ki 

upravljajo in izvajajo programe za sofinanciranje projektov. Usklajenost ponudbe in 
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povpraševanja v tem smislu zagotavlja uspešno in učinkovito črpanje sredstev ter realizacijo 

zastavljenih ciljev.  

Za namene naše raziskave izhajamo iz opredelitve absorpcijske sposobnosti, ki sta jo Mrak in 

Wostner (2005) predstavila na podlagi izkušenj črpanja evropskih sredstev v Sloveniji. Ta 

opredelitev v veliki meri sloni na vidiku usposobljenosti struktur (ponudba). Avtorja sta 

identificirala štiri ključne dejavnike, ki določajo absorpcijsko sposobnost nekega območja 

(Mrak in Wostner 2005, 8):  

1. Realna absorpcijska sposobnost: 

- realne potrebe glede na postavljene cilje in sprejete mednarodne obveznosti,  

- razpoložljivost produkcijskih dejavnikov za identifikacijo, organizacijo in izvedbo 

projektov in programov.  

2. Finančna absorpcijska sposobnost, ki predstavlja: 

- sposobnost na strani prejemnikov sredstev za morebitno sofinanciranje ali zalaganje 

sredstev v primeru dolge verige postopkov potrjevanja in izplačevanja upravičenih 

sredstev,  

- sposobnost DČ zagotoviti obvezno javno sofinanciranje ter morebitna predplačila.  

3. Programska/projektna absorpcijska sposobnost predstavlja vidik uspešnosti načrtovanja in 

jo merimo skozi:  

- skladnost strategij in programskih dokumentov glede na realne izzive, potrebe in 

zmožnosti okolja,  

- ustreznost/prilagojenost konkretnih izvedbenih instrumentov glede na pripravljenost in 

usposobljenost okolja (povpraševanja),  

- raven pripravljenosti projektnih idej in dokumentacije. 

4. Administrativna absorpcijska sposobnost, ki zajema:  

- administrativno usposobljenost prijaviteljev za pripravo prijave, vodenje projektov, 

spremljanje in poročanje, arhiviranje, 

- razvitost podpornega okolja, ki nudi storitve administrativnega spremljanja 

projektov,  

- administrativna sposobnost administracije za programiranje, izvajanje in 

spremljanje programa in projektov.  

Vsi vidiki, ki skupaj določajo absorpcijsko sposobnost, se odražajo v kakovosti projektnih 

predlogov in partnerstev. V fazi priprave (programiranja) je potrebno preverjati vidik realne, 

finančne in v delu tudi programske absorpcijske sposobnosti okolja. Gre za preverjanje 

ustreznosti izbire vsebin in ciljnih skupin programov oz. kadrovske, vsebinske in finančne 

sposobnosti ciljnih skupin za izvedbo zastavljenih ciljev programa. Potrebno se je vprašati, ali 

so zastavljeni cilji in ciljne skupine pravi glede na izzive in, ali so zmožni počrpati razpoložljiva 

sredstva.  
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V fazi izvajanja programa pa sta ključna predvsem vidik administrativne absorpcije in v delu 

tudi vidik programske absorpcije. Pri tem gre predvsem za vprašanje: 

- ustreznosti instrumentov za izbor projektov (in v tem okviru meril, pogojev in časovne 

dimenzije izvajanja instrumentov),  

- učinkovitosti in usposobljenosti izvajalskega sistema in podpornega okolja v fazi 

ocenjevanja in potrjevanja projektov ter nadalje v fazi potrjevanja poročil in zahtevkov za 

izplačilo, nakazovanja sredstev, izvajanja drugostopenjskih kontrol, kontrol na kraju 

samem.  

Pretočnost in hitrost delovanja programa v administrativnem smislu je njegova pomembna 

lastnost, ki privablja dobre projekte in partnerstva in se končno odraža na njihovi uspešnosti. 

Vlaganje v usposobljenost struktur za razvoj in upravljanje programov je ena od ključnih 

prioritet v finančni perspektivi 2007 – 2013 (Ferry idr. 2007, 36).      

 

Faza spremljanja in vrednotenja  

V tem delu izvajanja programov ima poleg OU pomembno vlogo tudi NO. Spremljanje in 

vrednotenje obsega: 

- vzpostavitev sistema za spremljanje izvajanja aktivnosti in doseganja ciljev na projektni in 

agregirano na programski ravni, 

- analiza rezultatov izvajanja programov s poudarkom na vsebinskih in finančnih kazalnikih, 

- priprava in potrjevanje letnih poročil izvajanja, 

- seznanitev z letnim poročilo revizijskega organa, 

- priprava zavezujočih predhodnih, vmesnih in končnih vrednotenj programov, 

- odločanje o morebitnih spremembah OP.  

Spremljanje in vrednotenje mora potekati vzdolž celotnega policy cikla programa. Pravočasno 

zagotavljanje kvalitetnih podatkov omogoča spremljanje izvajanja/upravljanja programov in 

zunanjih dejavnikov ter tako nudi oporo pri oblikovanju ustreznih rešitev, zlasti za namene 

optimizacije implementacije (Radzyner idr. 2014). Informacije v procesu spremljanja in 

vrednotenja so koristne zlasti za OU pri pripravi novih oz. dopolnitvi obstoječih instrumentov 

in prilagajanju programskega okolja potrebam in zahtevam deležnikov. Vmesna in končna 

vrednotenja programov pa so pomembna podlaga za pripravo prihodnjih programov.    
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5  EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE 

Teoretična izhodišča, ki smo jih predstavili v predhodnih poglavjih, smo v empiričnem delu 

raziskave preverjali na primeru Programa. Izvedbo in predstavitev raziskave smo strukturirali 

v tri faze.  

 

5.1 Metodologija raziskave 

Za pridobivanje in obdelavo podatkov smo uporabili integrirano metodo raziskovanja, in sicer 

smo v prvem delu raziskave uporabili deskriptivno kvanitativno metodo raziskovanja. V 

drugem delu raziskave smo izvedli analizo vsebine dokumentov. V tretjem delu empirične 

študije pa smo poglobljene podatke dobili na osnovi kvalitativne deskriptivne metode 

empiričnega raziskovanja. 

Z omenjenimi metodami zbiranja in pridobivanja podatkov smo dobili celosten in poglobljen 

vpogled v to, kakšno vlogo ima proces strateškega upravljanja Programa (njegovi dejavniki) na 

prisotnost MSP na Programu, na število projektnih vlog in projektov, ki v partnerstvu 

vključujejo vsaj eno MSP.  

Empirični del raziskave tvorijo tri faze: 

1. Prva faza: Analiza sekundarnih podatkov pridobljenih iz informacijskega sistema za 

spremljanje Programa in projektnih vlog dveh javnih razpisov. 

2. Druga faza: Analiza vsebine dokumentov (ključnih strateških in programskih dokumentov).  

3. Tretja faza: Analiza primarnih podatkov, pridobljenih v polstrukturiranih intervjujih z 

relevantnimi deležniki Programa. 

V nadaljevanju predstavljamo potek in rezultate posameznih faz raziskave. 

 

5.2  Prva faza: Deskriptivna kvantitativna analiza podatkov 

Za namene lažjega razumevanja uvodoma pojasnjujemo temeljne pojme, ki jih omenjamo v 

nadaljevanju naloge: 

- projektne vloge so vsi projektni predlogi, ki so pravočasno prispeli v okviru rokov, 

predvidenih na obravnavanih dveh javnih razpisih. V našem zajemu je skupaj 378 vlog, ki 

zajemajo skupaj 2873 partnerjev, 

- projekt pa je vloga, ki je bila v procesu ocenjevanja potrjena strani NO in je prejela 

sofinanciranje v okviru Programa. V našem zajemu je skupaj 71 projektov na obeh javnih 

razpisih skupaj. V njih je sodelovalo skupaj 697 partnerjev, 

- nefinancirani projekti pa so vloge, ki v procesu ocenjevanja zaradi omejenih sredstev 

Programa niso pridobile pravice do sofinanciranja. V našem vzorcu je 307 nefinanciranih 

projektov na obeh javnih razpisih skupaj. Njihova partnerstva so skupaj zajemala 2176 

partnerjev. 
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5.2.1 Vključeni v raziskavo 

V tej fazi so vzorec predstavljale vloge, ki so prispele v okviru dveh javnih razpisov, ki sta bila 

izpeljana na Programu, in sicer Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 (v 

nadaljevanju JR 2009) in Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva 

namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 (v nadaljevanju JR 2011). 

 

Pri obeh obravnavanih javnih razpisih je bilo prejetih skupaj 387 projektnih vlog, od tega 252 

(oz. 65 %) v okviru JR 2009 in preostalih 135 (35 %) v okviru JR 2011. To je sicer tudi 

pričakovano, saj je bilo v primeru JR 2009 razpisanih veliko več sredstev, poleg tega pa je bil 

razpis odprt za celotno upravičeno območje, JR 2011 pa le za ožje obmojče Programa (več v 

naslednjem poglavju). V postopku ocenjevanja in odobritve sofinanciranja je bilo skupno 

potrjenih 7123 projektov.  

 

Pri naši analizi podatkov smo zajeli 378 projektnih vlog oz. 98 % vseh prejetih vlog. V primeru 

8 projektnih vlog podatki niso bili popolni in jih zato nismo mogli vključiti v analizo. 

Preglednica  6: Predstavitev vzorca prve faze raziskave 

  Projektne vloge/ 

število partnerjev 

Projekti/ 

število partnerjev 

Nefinancirani projekti/ 

število partnerjev 

JR 2009 247/2058 51/536 196/1522 

JR2011 131/815 20/161 111/654 

vsi  378/2873 71/697 307/2176 

Vir: Program 2016. 

 

5.2.2 Opis postopka 

Kvantitativno analizo sekundarnih virov podatkov smo izvedli na podatkih, ki smo jih pridobili 

iz informacijskega sistema za spremljanje Programa ter iz dokumentacije nefinanciranih 

projektov, ki je bila posredovana v okviru prijav na dva javna razpisa Programa (JR 2009 in JR 

2011). V informacijskem sistemu za spremljanje Programa se zbirajo zgolj podatki projektov, 

ki so pridobili sofinanciranje, nefinancirani projekti pa v informacijskem sistemu niso bili 

zavedeni in vodeni. Podatke zanje smo pridobili neposredno iz dokumentacije,24 ki so jo za 

posamezno vlogo predložili partnerji v času prijave na javna razpisa.  

 

                                                           
23 Dejansko je bilo skupaj potrjenih 72 projektov, vendar se je eno partnerstvo odreklo sofinanciranju in 

projekt ni bil izveden v okviru Programa.  
24 Podatke za namene naše raziskave smo črpali iz finančnih načrtov in prijavnic posameznih vlog. 
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Za namene analiz smo podatke ustrezno in smiselno urediti. Analize smo izvedli z Excelom in 

SPSS paketom. Zbiranje in urejanje podatkov za ta del študije je potekalo v obdobju od 

septembra 2015 do aprila 2016. 

 

5.2.3 Predstavitev rezultatov  

Skupna višina sredstev, za katere so projektni partnerji zaprosili v okviru projektnih vlog, je 

presegala višino razpolažljivih sredstev na Programu. V postopku ocenjevanja in potrjevanja 

vlog v okviu dveh JR je bilo 71 vlogam sofinanciranje odobreno, kar predstavlja 19 % vseh 

prispelih vlog. V okviru JR 2009 je prejelo sofinanciranje 51 projektov,  v okviru JR 2011 pa 

20. Delež nefinanciranih projektov glede na prejete vloge je bil v JR 2011 višji. 85 % vlog ni 

bilo deležnih sofinanciranja. 

Preglednica 7: Prispele projektne vloge in potrjeni projekti po razpisih in PN 

JR PN 
Projektne 

vloge 
Projekti 

JR 2009 

1 PN 65 20 

2 PN 87 16 

3 PN 95 15 

Skupaj 247 51 

 

JR 2011 

1 PN 37 5 

2 PN 54 9 

3 PN 40 6 

Skupaj 131 20 

Skupaj oba JR 378 71 

Vir: Program 2016. 

Nejveč vlog je prispelo v okviru 2. PN (37 %), najmanj pa v okviru 1. PN (27 %). V okviru JR 

2009 je bilo največ povpraševanja po vsebinah 3. PN, v okviru JR 2011 pa po vsebinah 2. PN.  

Distribucija potrjenih projektov je nekoliko drugačna, in sicer na 1. in 2. PN je bilo potrjenih 

po 25  projektov (to skupaj predstavlja 70 % vseh projektov), na 3. PN pa 21 (30 % vseh 

projektov). V okviru JR 2009 so prevladovali projekti na 1. PN, v okviru JR 2011 pa na 2. PN.  

Razmerje med vlogami in projekti, s katerim merimo osip vlog, je bilo pri JR 2011 manj ugodno 

(15 %) kot na JR 2009 (več kot 20 %). Glede na vse prispele vloge je bil največ delež 

nefinanciranih vlog na 3. PN (84 %), sledi 2. PN (82 %) in končno 1. PN (75 %). Gledano po 

posameznem JR je bil najvišji delež nefinanciranih projektov glede na prejete vloge v JR 2011 

za 1. PN (86 %), najnižji pa v okviru iste PN pri JR 2009 (69 %).  
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Preglednica 8: Prikaz števila vlog, partnerjev in udeležbe slovenskih partnerjev v obeh 
javnih razpisih 

  Vloga/ 

projekt 
Partnerji 

Slovenski 

partnerji 

Slovenski partnerji 

(v %) 

Vloge skupaj  378 2873 1197 41,66  

JR 2009 247 2058 833 40,48 

JR2011 131 815 364 44,66 

  

Projekti skupaj 71 697 313 44,91  

JR 2009 51 536 234 43,66 

JR2011 20 161 79 49,07 

Vir: Program 2016. 

Delež, ki so ga slovenski partnerji predstavljali v naboru partnerjev projektov je bil večji od 

deleža, ki so ga predstavljali med vlogami. Zastopanost slovenskih partnerjev v projektih je bila 

v povprečju 44,91 %.  

Povprečna vrednost projekta je bila 1.090.537,98 EUR oz. 111.087,80 EUR na partnerja. 

Partnerstvo je v povprečju sestavljeno iz 9,82 partnerja (večja so partnerstva projektov JR 2009, 

kjer povprečno partnerstvo tvori več kot 10 partnerjev, na JR 2011 pa 8).  

 

Primerjava podatkov vlog in projektov nam pokaže, da sta povprečni vrednosti njunih 

proračunov podobni, večje pa je odstopanje med povprečnima vrednostima proračuna na 

partnerja. To je posledica dejstva, da so bila v ocenjevanju v povprečju izbrana nekoliko večja 

partnerstva ob ne bistveno večjih proračunih projektov, kar se odraža pri nižjih povprečnih 

zneskih na partnerja.  

Preglednica 9: Razporeditev MSP glede na JR 2009 in JR 2011 

 MSP v projektnih vlogah MSP v projektih 

 F F (%) F F (%) 

JR 2009 217 70,5 36 76,6 

JR 2011 91 29,5 11 23,4 

Skupaj 308 100,0 47 100,0 

Vir: Program 2016. 

 

MSP so se v večjem številu odzvali na JR 2009 kot na JR 2011. To je tudi v skladu s 

pričakovanji, saj je upravičeno območje tega razpisa zajemalo tudi gospodarsko zelo razvita 
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območja, ki v JR 2011 niso bila zajeta. Med projekti je to razmerje še nekoliko bolj v korist JR 

2009. Skorajda 80 % vseh MSP, ki so bila vključena v projekte, so sodelovala v partnerstvih v 

okviru JR 2009.  

 

Pri podrobnejšem pregledu podatkov vidimo, da so se MSP, pričakovano, najbolj vključevali v 

vloge, ki so bile pripravljene v okviru 2. PN (50,1 %). Vendar pa je postopek ocenjevanja to 

razmerje spremenil, tako da je nekaj več MSP vključenih v projekte 1. PN (24 oz. 51 %) kot 2. 

PN (22 oz. 47 %). Samo 1 MSP je na ravni celotnega Programa vključen v projekt iz 3. PN. 

 

 

 

Slika 1: MSP glede na izvor 

Vir: Program 2016. 

 

Analiza značilnosti MSP glede na izvor pokaže, da so se v partnerstva pogosteje vključevali 

italijanski MSP, tako v fazi prijav kot v fazi odobrenih projektov. Skorajda dve tretjini vseh 

MSP, ki so sodelovali v projektih Programa, sta prihajali iz Italije. 

Preglednica 10: MSP po projektnih vlogah glede na vlogo v partnerstvih 

Vloga MSP znotraj 

partnerstva 

JR 2009 

F(%) 

JR 2011 

F (%) 

Skupaj 

F (%) 

VP 24 (11,1) 12 (13,2) 36 (11,7) 

PP 193 (88,9) 79 (86,8) 272 (88,3) 

Skupaj 217 (100) 91 (100) 308 (100) 

Vir: Program 2016. 
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Analiza značilnosti MSP glede na vlogo v projektnem partnerstvu pokaže močno nesorazmerje. 

MSP namreč skoraj vselej prevzemajo vlogo projektnega partnerja (v skoraj 90 % primerov), 

le redko pa vodilnega partnerja. Dobrih 10 % (36) je bilo takšnih projektnih vlog, ki so za 

vodilnega partnerja imele MSP in le ena od njih je uspela pridobiti sofinanciranje.       

Preglednica 11: Struktura partnerstev glede na pravni status partnerjev 

  

Partnerji 
Subjekti zasebnega prava MSP 

F F (%) F F (%) 

Vloge skupaj 2873 879 30,60 308 10,72 

JR 2009 2058 624 30,32 217 10,54 

JR2011 815 255 31,29 91 11,17 

  

Projekti skupaj  697 160 22,96 47 6,74 

JR 2009 536 120 22,39 36 6,72 

JR2011 161 40 24,84 11 6,83 

Vir: Program 2016. 

 

S podrobnejšo analizo sestave partnerstev glede na pravni status (glej Preglednica 11)  

ugotovimo, da so bili partnerji, ki so sodelovali na JR Programa, po večini javni subjekti in 

subjekti javnega prava. Že v fazi prijav so subjekti javnega prava in javni subjekti predstavljali 

več kot dve tretjini vseh partnerjev. Po ocenjevanju in dodelitvi sofinanciranja pa se je njihov 

delež povečal za nekaj odstotnih točk, na skoraj 80 %.  

Skupaj je v projektih  sodelovalo zgolj 160 subjektov zasebnega prava, od tega jih 47 (oz. 29,38 

%) prištevamo med MSP. V celoti skupini partnerjev pa so MSP predstavljali zgolj nekaj manj 

kot 7 %. Njihov delež v fazi vlog je bil višji, skorajda 11 % vseh partnerjev, delež med 

nefinanciranimi vlogami pa je skoraj 12 %, kar kaže na to, da so bile vloge z večjim deležem 

MSP v partnerstvih v fazi ocenjevanja manj uspešne.     

Preglednica 12: Prisotnost MSP v projektnih vlogah 

  

Vloge/ 

projekti 

Partnerstva, 

v katerih je 

prisoten vsaj 

enim MSP 

Povprečno  

število 

partnerjev 

na 

partnerstvo 

Povprečno 

število  

MSP na 

partnerstvo 

Povprečno 

število MSP na 

partnerstvo z 

vsaj enim MSP 

Vloge skupaj 378 150 7,60 0,81 2,05 

JR 2009 247 103 8,33 0,88 2,11 

JR2011 131 47 6,22 0,69 1,94 
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Vloge/ 

projekti 

Partnerstva, 

v katerih je 

prisoten vsaj 

enim MSP 

Povprečno  

število 

partnerjev 

na 

partnerstvo 

Povprečno 

število  

MSP na 

partnerstvo 

Povprečno 

število MSP na 

partnerstvo z 

vsaj enim MSP 

Projekti skupaj 71 26 9,82 0,66 1,81 

JR 2009 51 21 10,51 0,71 1,71 

JR2011 20 5 8,05 0,55 2,20 

Vir: Program 2016. 

V Preglednici 12 vidimo, da so bili MSP prisotni v 36,6 % sofinanciranih projektov. Največ 

projektov, ki imajo v partnerstvu vsaj en MSP, se je izvajalo v okviru JR 2009, in sicer skoraj 

40 % vseh projektov tega javnega razpisa. Od tega se je večina njih izvajala v okviru 1. PN 

(13), tretjina v okviru 2. PN (7) in zgolj en na 3. PN.  V primeru JR 2011 je bil ta odstotek 

precej nižji: partnerstva z vsaj enim MSP so predstavljala 25 % vseh projektov. Štirje od teh so 

se izvajali v okviru 2. PN, eden pa na 1. PN.   

Zanimiv je prikaz podatkov, kako se je povprečno število partnerjev v projektih (9,8) povečalo 

glede na število partnerjev v vlogah (7,6). To nas napeljuje na misel, da so ocenjevalci nekoliko 

bolje ocenjevali večja partnerstva.  

Zanimiv je tudi vpogled v spreminjanje strukture partnerstva v času od vlog do projektov z 

vidika MSP. Če pogledamo partnerstva na splošno, vidimo, da je bilo med vlogami v povprečju 

več MSP na partnerstvo (0,88) kot pri projektih (0,66).  

Če se osredotočimo na partnerstva, ki zajemajo vsaj en MSP, vidimo, da sta bila med vlogami 

v povprečju nekaj več kot dva MSP na partnerstvo, pri projektih pa je to povprečje manjše od 

dva, pri čemer so bili v primeru JR 2011 MSP nekoliko bolj skoncentrirani kot v primeru JR 

2009 (11 MSP v petih projektih oz. v povprečju 2,2 na projekt). Upoštevaje te podatke lahko 

sklepamo, da povprečno povečanje partnerstva skozi postopek selekcije in ocenjevanja ni šlo 

na račun MSP.  

Preglednica 13: Proračuni MSP znotraj partnerstev 

  

Povprečni 

proračun 

partnerja 

Povprečni delež 

partnerja v 

proračunu 

vloge/projekta 

Povprečni 

proračun MSP 

Povprečni delež 

proračuna MSP v 

vlogah/projektih, 

kjer vsaj en MSP  

Vloge skupaj 141.283,00 13,26 % 131.024,00 12,59 % 

JR 2009 142.516,00 12,15 % 131.280,00 11,11 % 

JR2011 138.172,00 16,07 % 130.412,00 16,14 % 
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  Povprečni 

proračun 

partnerja 

Povprečni delež 

partnerja v 

proračunu 

vloge/projekta 

Povprečni 

proračun MSP 

Povprečni delež 

proračuna MSP v 

vlogah/projektih, 

kjer vsaj en MSP  

Projekti skupaj 111.087,80 10,19 % 63.725,00 7,03 % 

JR 2009 110.715,10 9,51 % 63.473,00 5,86 % 

JR2011 112.328,60 12,42 % 64.547,00 10,86 % 

Vir: Program 2016. 

 

V zgornji tabeli predstavljamo podatke o povprečnem proračunu partnerja na projektno vlogo 

oz. projekt. V fazi vlog so v povprečju partnerji svoje aktivnosti ovrednotili na nekaj več kot 

140.000 EUR. Če pa preverjamo samo MSP, je bil njihov proračun v povprečju nekoliko nižji.  

Večja razlika pa se pojavlja med projekti. MSP so tej fazi izvali projekte, pri katerih v povprečju 

njihov proračun ni presegal 64.000 EUR, medtem ko je bilo povprečje vseh partnerjev na obeh 

projektih nekaj več kot 111.000 EUR.  

Če pogledamo na razlike med razpisoma, vidimo, da izstopa podatek o povprečnem deležu v 

finančnem načrtu, ki odpade na MSP v projektih, z vsaj enim MSP. V primeru JR 2011 je ta 

delež skorajda podvojen glede na JR 2009.  

In če ta podatek primerjamo s podatkom o povprečnem deležu vseh partnerjev na projektu 

vidimo, da so bili v primeru JR 2011 MSP glede na finančne deleže v projektih precej izenačeni 

s povprečjem vseh partnerjev. To pomeni, da smo v tem primeru imeli uravnotežena partnerstva 

oz. da so imeli MSP v teh projektih v povprečju enakovredno vlogo z drugimi v partnerstvu, 

merjeno z vidika proračuna. 

 

5.2.4 Sklepi 

Če upoštevamo oba JR skupaj, je nejveč vlog prispelo v okviru 2. PN (37 %), najmanj pa v 

okviru 1. PN (27 %). V okviru JR 2009 je bilo največ povpraševanja po vsebinah 3. PN, v 

okviru JR 2011 pa po vsebinah 2. PN.  

V okviru 1. in 2. PN je bilo potrjenih 25, v okviru 3. PN pa 21 projektov. Največji osip je bil 

na 3. PN, kjer je bilo skoraj 85 % vlog neuspešnih pri kandidiranju za sofinanciranje. 

Splošne značilnosti sodelovanja MSP na obeh JR povzamemo z naslenjimi opisi:  

- Od 308 MSP, ki so sodelovali v 150 vlogah, jih je bilo uspešnih 47, znotraj 26 projektov. 

MSP so bili prisotni v 36,6 % projektov. 

- Sofinanicranje je uspelo pridobiti nekaj več kot 15 % prijavljenim MSP, kar je za skoraj 10 

odstotnih točk slabša uspešnost glede na vse   prijavitelje (partnerje). 
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- MSP so se vključevali predvesem v vloge na 2. in 3. PN. Uspešno pa so prestali ocenjevanje 

in pridobili sofinanciranje po večini na projektih 1. PN (14) in 2. PN (11) ter zgolj v enem 

na 3. PN.   

- Delež MSP med partnerji v fazi vlog je znašal skorajda 11 %. Med potrjenimi projekt pa je 

delež MSP predstavljali le še nekaj manj kot 7 % vseh partnerjev.  

- V povprečju je bil v partnerstvo vključen 0,88 MSP na posamezno vlogo. Ta delež je na 

ravni projektov padel na povprečno 0,66 MSP na partnerstvo.  

- Pri partnerstvih, ki so zajemala vsaj en MSP, sta bila med vlogami v povprečju nekaj več 

kot dva MSP na partnerstvo, pri projektih pa je to povprečje padlo pod dva.  

- Povprečen proračun MSP na vlogo je zelo blizu povprečju vseh partnerjev. Večja razlika 

pa se pojavi na ravni potrjenih projektov, kjer so imeli MSP v povprečju proračun nižji od 

64.000 EUR, vsi ostali partnerji pa v povprečju več kot 111.000 EUR.  

- Le v primeru JR 2011 smo zasledili, da so imeli MSP glede na finančne deleže na projektih 

precej izenačen položaj s povprečjem vseh partnerjev. 

 

5.3 Druga faza: Analiza vsebine 

V tem poglavju smo pregledali in analizirali dokumente, ki so v okviru in za namen Programa 

nastajali v procesu strateškega upravljanja ter ključne dokumente oz. pravne podlage, ki 

določajo okvir vsebinskega oblikovanja in upravljanja Programa. Osrednji dokument v tem 

naboru je OP, ki predstavlja vsebinsko, finančno in postopkovno izhodišče upravljanja 

Programa. OP je v tem smislu podlaga za oblikovanje javnih razpisov Programa in določanje 

meril za izbor projektov. Na drugi strani pa OP predstavlja dogovor partnerjev Programa (dveh 

DČ in EK) o porabi oz. usmerjanju in koncentraciji evropskih sredstev v skladu s strateškimi 

smernicami aktualne finančne perspektive.   

Namen te faze raziskave je vzpostaviti splošni vsebinski okvir strateškega upravljanja Programa 

z opredelitvijo njegovh najpomembnejših vidikov. Ugotovitve te faze raziskave skupaj s sklepi 

deskriptivne kvantitativne analize podatkov (1. faza) so bile zelo pomembne pri formulaciji 

izhodišč za polstrukturirane intervjuje.   

 

5.3.1 Vključeni v raziskavo 

Pri analizi vsebin smo izhajali iz hierarhije dokumentov, kot je opredeljena s pravnim okvirom 

ETS. Za določitev vzorca dokumentov oz. vsebin smo upoštevali relevantnost dokmentov za 

oblikovanje in izvajanje OP. To smo preverjali skozi opise v OP,25 skozi pogovor s predstavniki 

                                                           
25 Poleg predhodnega (ex-ante) vrednotenja, SWOT analize in celovite presoje vplivov na okolje, OP 

med smernice za opredelitev strategije Programa prišteva še (Program 2010, 32): 

- določbe Göteborške in Lizbonske strategije, 

- Strateške smernice Skupnosti o koheziji, 
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struktur Programa, ki so aktivno sodelovali v procesu strateškega upravljanja (OU in NA) ter 

na podlagi našega poznavanja programiranja in upravljanja programov ETS.  

Preglednica 14: Dokumente, ki so bili zajeti v vzorec naše analize, predstavljamo v 

vzročno - kronološkem zaporedju 

Dokument 
Izdajatelj 

dokumenta 

Faza strateškega 

upravljanja 

Kohezijska politika za podporo rasti in 

novim delovnim mestom: Strateške smernice 

Skupnosti, 2007–2013, 

EK, Svet EU Faza načrtovanja 

Nacionalni strateški referenčni okvir DČ Faza načrtovanja 

Operativni program čezmejnega sodelovanja 

Slovenija Italija 2007-2013 

Program 

(potrdi EK) 

Faza načrtovanja/Faza 

izvajanja 

Razpisna dokumentacija JR 2009 in JR 2011 Program Faza izvajanja 

Dokumenti vrednotenja Programa Program Faza evalvacije 

Vir: Uredba EU (ES) št. 1083/2006. 

Evropske in nacionalne uredbe in drugi pravni akti podajajo po večini postopkovne okvire za 

oblikovanje in izvajanje programov, zato bomo nekatere njihove določbe le mestoma navajali 

skozi predstavitev drugih dokumentov, ki pa postavljajo ključna vsebinska izhodišča za 

oblikovanje programov. 

 

5.3.2 Opis postopka 

Evropska kohezijska politika in znotraj nje ETS so precej podrobno postopkovno in vsebinsko 

(programsko) regulirane z evropskimi regulativami in nacionalnimi izvedbenimi pravili. V 

množici uredb, direktiv, strategij, smernic, navodil, pravilnikov in drugih dokumentov, ki smo 

jih v okviru raziskave pregledali, smo se pri izvedbi poglobljene analize vsebin osredotočili na 

tiste med njimi, ki so nam omogočili dober vpogled in razumevanje našega raziskovalnega 

problema.  

Pri tem smo izhajali iz namena, da s pregledom in analizo primarnih nestrukturiranih podatkov 

oblikujemo izhodišča, ki nam bodo, skupaj z izsedki drugih dveh faz raziskave, v pomoč pri 

pojasnjevanju pomena in posledic nekaterih aktivnosti Programa. Poleg tega smo si zadali še 

dva kriterija pri izbiri relevantnih dokumentov: 

                                                           

- Strategijo Evropskega sveta za trajnostni razvoj (junij 2006), 

- Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 in Uredbo (ES) št. 1080/2006, 
- Italijanski in slovenski Nacionalni strateški referenčni okvir, 
- Predlogi in priporočila vmesnih vrednotenj programa INTERREG IIIA Slovenija-Italija in 

tematskih poročil INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006, 

- Priporočila INTERACT-ovega povzetka programa INTERREG IIIA Slovenija-Italija, 

- Pridobljena spoznanja med programskim obdobjem INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006. 
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- slediti smo želeli hierarhiji dokumentov in pri tem spremljati njihovo vsebinsko vertikalno 

konsistentnost, zlasti pri vsebinah, ki so vezane na podporo in sodelovanje MSP na 

Programu in 

- zajeti vsaj po en dokument iz vsake od treh faz strateškega upravljanja, kot smo ga opisali 

v 4. poglavju. 

Rezultate analize vsebin predstavljamo v naslednjih treh podpoglavjih, oblikovanih glede na tri 

faze upravljanja Programa.  

 

5.3.3 Predstavitev rezultatov analize vsebin dokumentov iz faze Programiranja oz. 

oblikovanja strategije 

Pravni okvir za sprejemanje in oblikovanje OP in sistema upravljanja Programa je postavljen v 

Uredbah Sveta EU (št. 1083/2006, št. 1080/2006, št. 1081/2006 in št. 1084/2006) ter Evropske 

Komisije (št. 1828/2006). Wostner (2008, 18) glede tega pravi, da pušča pravni okvir precej 

maneverskega prostora in fleksibilnosti posameznim DČ, da programe vsebinsko in 

organizacijsko prilagodijo potrebam in okoliščinam posameznih območij in na ta način 

izboljšajo učinkovitost in uspešnost upravljavske strukture.  

Uredbe podajajo po večini postopkovne okvire za oblikovanje in izvajanje programov, zato 

bomo posamezne določbe uredb le mestoma navajali skozi predstavitev drugih dokumentov, ki 

pa postavljajo ključna vsebinska izhodišča za oblikovanje programov. Te smernice za 

opredelitev strategije Programa, ki jih navaja OP, predstavljamo v vsebinskem, vzročno - 

kronološkem zaporedju. 

 

1. Kohezijska politika za podporo rasti in novim delovnim mestom: Strateške smernice 

Skupnosti, 2007–2013 

Namen konsistentnosti in harmonizacije na vertikali strateške agende EU je, da EK in DČ 

aktivirajo vsa ustrezna nacionalna sredstva in sredstva EU, vključno s sredstvi za izvajanje 

kohezijske politike, za uresničitev ciljev Lizbonske strategije (Ferry idr. 2007; Polverari idr. 

2005; SVLR 2008; Uusikylä idr. 2010). Kohezijska politika za podporo rasti in novim delovnim 

mestom, Strateške smernice Skupnosti, 2007–2013 (v nadaljevanju Strateške smernice 

Skupnosti  2007–2013) predstavljajo formalni okvir EU,26 ki umešča kohezijsko politiko (in v 

njenem delu tudi ETS) v izvajanje Lizbonske strategije. V njih so določene prioritete Skupnosti, 

                                                           
26 Evropski svet je na pomladanskem zasedanju leta 2005 sklenil, da je potrebno močnejše osvajanje 
ciljev nove lizbonske strategije v praksi in vključevanje regionalnih in lokalnih udeležencev ter socialnih 
partnerjev, zlasti na področjih, kjer je bistvena večja geografska bližina, kot na primer pri inovacijah, 
ekonomiji znanja in novih informacijskih in komunikacijskih tehnologijah, zaposlovanju, človeškem 
kapitalu, podjetništvu, podpiranju malih in srednjih podjetij (MSP). V ta namen je EK, v tesnem 

sodelovanju z DČ, pripravila Strateške smernice Skupnosti o koheziji, ki jih je sprejel Svet EU.  
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ki so upravičene do podpore kohezijske politike, saj prispevajo in krepijo sinergije z Lizbonsko 

strategijo.  

V skladu s Strateškimi smernicami Skupnosti 2007-2013 morajo programi, ki jih podpira 

kohezijska politika, sredstva osredotočiti na naslednje tri prednostne naloge (EK 2005, 12): 

- krepitev privlačnosti DČ, regij in mest z izboljšanjem dostopnosti, zagotavljanjem ustrezne 

kakovosti in ravni storitev ter ohranjanjem okolja, 

- spodbujanje inovacij, podjetništva in rasti ekonomije znanja z raziskovalnimi in 

inovacijskimi zmogljivostmi, 

- naložbe v človeški kapital in ustvarjanje več novih in boljših delovnih mest, predvsem s 

samozaposlovanjem, spodbujanjem prilagodljivosti in vključevanjem v podjetniško 

dejavnost. 

Izhajajoč iz potrebe po večji osredotočenosti in sinergiji »kohezijskih agend« DČ, smernice 

predstavljajo vzvod večje vsebinske usklajenosti med predpisi za posamezne sklade kohezijske 

politike, operativnimi programi ter prenovljeno Lizbonsko strategijo.  

Glede teritorialnega in čezmejnega sodelovanja smernice določajo (EK 2005, 31), da se mora 

to osredotočiti na krepitev konkurenčnosti obmejnih regij ter ekonomski in socialni integraciji, 

zlasti kjer obstajajo velika gospodarska neskladja na obeh straneh meje. Ukrepi, ki jih smernice 

v ta namen predvidevajo so:  

- podpora prenosu znanja,  

- razvoj čezmejnih poslovnih dejavnosti,  

- čezmejno izobraževanje/usposabljanje,  

- povezovanje čezmejnega trga dela,  

- čezmejno zdravstvo in 

- skupno upravljanje okolja in skupnih groženj. 

Na območjih, kjer so osnovni pogoji sodelovanja že vzpostavljeni (kot velja za območje 

Programa), je potrebno sredstva EU osredotočiti na ukrepe, ki prinašajo nadgradnjo in dodano 

vrednost dejavnosti čezmejnega prostora. Strateške smernice Skupnosti 2007-2013 navajajo 

ukrepe za izboljšanje čezmejne konkurenčnosti z inovacijami, raziskavami in razvojem, 

izgradnjo nematerialnih omrežij sodelovanja ali fizičnih omrežij (prevoz) za krepitev čezmejne 

identitete, ukrepe za spodbujanje integriranosti čezmejnega trga dela ter čezmejno 

gospodarjenje z vodami in nadzor poplav (prav tam). 

 

2. Nacionalni strateški referenčni okvir Republike Slovenije  

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 v 27. členu določa, da v postopku programiranja izvajanja 

programov kohezijske politike (in znotraj njih tudi programov ETS) vsaka DČ predloži 

Nacionalni strateški referenčni okvir (v nadaljevanju NSRO). Gre namreč za dokument, ki 

zagotavlja usklajenost med prednostnimi nalogami Skupnosti, zapisanimi v Strateških 
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smernicah Skupnosti 2007-2013 na eni strani ter nacionalnim programom reform na drugi strani 

in kot tak predstavlja referenčni instrument za pripravo programiranja v okviru skladov EU 

(Polverari idr. 2005). V okviru NSRO RS27 je bila pripravljena analiza stanja v Sloveniji, 

oblikovana strategija in opredeljeni osnovni mehanizmi za doseganja zastavljenih ciljev, 

vključno z razrezom vsebin in okvirno letno dodelitvijo sredstev, ki so Sloveniji namenjeni iz 

naslova kohezijske politike EU.  

Splošna usmeritev NSRO RS je izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s 

spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo človeškega kapitala 

ter zagotavljanjem uravnoteženega in skladnega regionalnega razvoja. Specifični tematski in 

teritorialni cilji, ki jih bo Slovenija uresničevala s sredstvi kohezijske politike, so naslednji 

(SVRK 2008, 116-117): 

- spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj, 

- izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in usposabljanja ter raziskovalno-razvojne 

dejavnosti, 

- izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z 

ustvarjanjem delovnih mest ter spodbujanjem socialne vključenosti, 

- zagotoviti možnosti za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanja kakovosti 

okolja in ustrezne infrastrukture ter 

- skladen razvoj regij. 

V spodnji tabeli prikazujemo indikativno razdelitev sredstev kohezijske politike za obdobje 

2007-2013, kot izhaja iz NSRO RS. 

Preglednica 15: Indikativna razdelitev načrtovanih sredstev po namenu 

Naziv prednostne teme EUR % 

Raziskave in tehnološki razvoj (RTR), inovacije in 

podjetništvo 

940.712.692 22,9 

Informacijska družba 156.181.996 3,8 

Promet 986.204.107 24,0 

Energetika 159.886.553 3,9 

Varstvo okolja in preprečevanje tveganja 769.537.179 18,8 

Turizem 162.589.690 4,0 

Obnova mest in podeželja 139.234.574 3,4 

Izboljšanje dostopa do zaposlitve in trajnostne udeležbe 213.892.532 5,2 

Povečanje socialne vključenosti prikrajšanih oseb 41.501.536 1,0 

                                                           
27 NSRO RS je v nadaljevanju predstavljal tudi osnovo za pripravo Državnega razvojnega  programa 
2007–2013, ki je za razliko od NSRO RS vključeval vse razvojno-investicijske programe in projekte v 

Sloveniji v obdobju 2007–2013, za katere so bila predvidena sredstva iz državnega proračuna in 
občinskih proračunov. 
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Naziv prednostne teme EUR % 

Izboljšanje človeškega kapitala 318122436 7,8 

Naložbe v socialno infrastrukturo 111.622.891 2,7 

Krepitev institucionalne zmogljivosti na nacionalni, 

regionalni in lokalni ravni 

15.861.756 0,4 

Tehnična pomoč 85.700.694 2,1 

Skupaj  4.101.048.636 100,0 

 Vir: SVRK 2008, 186-190. 

Iz preglednice je razvidna precejšnja skladnost indikativne razdelitve sredstev iz naslova 

kohezijskih sredstev v RS s prioritetami razvoja in vsebinskimi poudarki vzdolž hierarhije 

programskih dokumentov EU. Promet (in v tem kontekstu izgradnja ustrezne logistične 

infrastrukture v podporo gospodarskemu razvoju), raziskave in tehnološki razvoj, inovacije in 

podjetništvo ter varstvo okolja in preprečevanje tveganja so v NSRO RS skupaj predstavljali 

alokacijo 65,8 % vseh predvidenih sredstev. V navezavi na Lizbonsko strategijo in strateške 

smernice Skupnosti o koheziji ugotavljamo, da je precejšen del kohezijskih sredstev 

osredotočen na usklajene prioritete in v podporo navedenih strateških dokumentov. 

V tem delu so torej razvidni želeni rezultati delovanja principa deljenega upravljanja oz. princip 

partnerstva, ki vzpostavlja dialog med EK in DČ ter omogoča skladnost in harmonizacijo 

strateških ciljev EU. Specifični tematski in teritorialni cilji, ki jih je Slovenija določila v NSRO, 

so povsem usklajeni s cilji Strateških smernic Skupnosti 2007-2013. Spodbujanje podjetništva, 

razvoja, raziskav in inovacij, vlaganje v človeški kapital in trg dela izhajajo iz vertikale enotne 

razvojne politike EU. Trajnostna mobilnost, kakovost okolja in ustrezne infrastrukture ter 

skladen razvoj regij so slovenske nacionalne specifike, ki izhajajo iz slabše razvitosti prometne 

in gospodarske infrastrukture. 

Wostner (2008, 31) pri tem upravičeno opozarja, da takšen princip lahko v praksi predstavlja 

tudi orodje EK, s katerim ta posega v odločanje o vsebinah in prioritetah financiranja v okviru 

kohezijske politike v posameznih DČ. Podobne izkušnje je v intervjuju opisal in poudaril tudi 

predstavnik OU, ko je dejal, da je v procesu programiranja Programa po njegovem mnenju 

ključno vlogo odigrala prav EK, zlasti v fazi definiranja (razširitve) upravičenega območja 

Programa, kar je imelo pomemben posledice na oblikovanje razmerja moči med DČ znotraj 

partnerstva in posledično določanje vsebin OP in seveda dinamike izvajanja.  

 

3. Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013 (OP) 

Ob upoštevanju Strateških smernic Skupnosti o koheziji, NSRO RS, izsledkov vrednotenja in 

CPVO so bila oblikovana izhodišča ter določene prednostne naloge in operativni cilji, s čemer 

je bil podan osnovni vsebinski okvir Programa.  
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EK je potrdila OP z odločbo (EK 2007b), konec leta 2007. S tem je bila vzpostavljena ustrezna 

pravna podlaga za polno vzpostavitev izvajalske strukture in pričetek črpanja sredstev iz 

naslova Programa. 

OP predstavlja križišče oz. skupni imenovalec strateških smernic EU, nacionalnih prioritet dveh 

DČ ter potreb in izvedbene realnosti upravičenega območja Programa. Gre za ključni 

programski dokument, ki predstavlja mejnik faze načrtovanja oz. programiranja in uvod v fazo 

izvajanja Programa.  V kontekstu strateškega upravljanjav bi OP lahko opredelili kot strategijo 

upravičenega čezmejnega območja za črpanje sredstev programa čezmejnega sodelovanja.  V 

nadaljevanju na povzemamo ključne postopkovne in vsebinske poudarke OP in jih analiziramo 

z vidika skladnosti vertikale/hierarhije programskih določil.  

 

Postopek oblikovanja OP 

Programiranje se odvija v trikotniku med dvema DČ, kot predstavnicama interesov območja, 

EK ter OU. OU je pri tem skrbnik celotnega procesa strateškega upravljanja programa, v 

celotnem policy procesu (Ferry idr. 2007; Wostner 2008). OP je nastajal v okviru aktivnosti 

vzpostavljene strukture programiranja, delovne skupine za programiranje,28 v obdobju od julija 

2005 (prvo srečanje delovne skupine) do decembra 2007 (potrditev OP s strani EK). Nosilci 

programiranja so bili predstavniki nacionalnih in regionalnih oblasti z upravičenega območja 

Programa, predstavniki dežel FJK, Veneta, Emilie-Romagne, italijanskega Ministrstva za 

gospodarstvo in finance ter Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko. V skladu z dogovorom med DČ, je bila koordinacijska vloga dodeljena 

FJK, ki je prevzela vlogo OU. Pri programiranju so kot posvetovalno telo sodelovali tudi 

predstavniki EK. 

Glavna naloga delovne skupine je bila definirati PN, pričakovane rezultate, učinke in kazalnike 

na ravni Programa, izvedbeno (organizacijsko) strukturo ter instrumente za dodeljevanje 

sredstev. Gre za strateško pomembno nalogo umeščanja možnih vsebin Programa v definirano 

območje, pri čemer je potrebno upoštevati priložnosti in težave okolja ter tehtati lastne 

zmožnosti, ki jih lahko generirajo partnerstva izbranega območja. Če se navežemo na teorijo 

strateškega upravljanja, gre za organ, ki je prevzemal ključno vlogo definiranja in koordinacije 

faze oblikovanja strategije Programa, torej oblikovanja vizije in poslanstva, identifikacije 

                                                           
28 32. člen Uredbe 1083/2006 določa, da OP »izdela DČ ali kateri koli organ, ki ga imenuje DČ, v 

sodelovanju s partnerji. 11. člen pa določa, da to partnerstvo tvorijo organi in telesitelesa, kot so: 

(a) pristojni regionalni, lokalni, mestni in drugi javni organi, 

(b) gospodarski in socialni partnerji, 

(c) drugi ustrezni organ, ki predstavlja civilno družbo, okoljski partnerji, nevladne organizacije in 
telesa, odgovorna za spodbujanje enakosti med moškimi iz ženskami. 
Vsaka DČ določi najbolj reprezentativne partnerje na državni, regionalni in lokalni ravni in v 

gospodarski, socialni,okoljski in drugih sferah, (v nadaljevanju „partnerji“), v skladu z nacionalnimi 
predpisi in praksami, ob upoštevanju potrebe po spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami ter 
spodbujanju trajnostnega razvoja z vključevanjem zahtev glede varovanja in izboljšanja okolja.« 
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priložnosti in groženj (zunanjih dejavnikov organizacije), prepoznavanja prednosti in slabosti 

(notranji dejavniki organizacije), oblikovanja dolgoročnih ciljev in oblikovanja, testiranja in 

izbora strategije.  

V postopek programiranja so bili poleg politično-administrativnih interesov, združenih v 

delovni skupini, pozvani tudi drugi predstavniki nacionalnih, regionalnih in lokalnih institucij, 

ki predstavljajo programsko območje. Ob upoštevanju identificiranih izzivov območja, je 

delovna skupina ustanovila pet tematskih čezmejnih ožjih delovnih skupin, in sicer za 

kmetijstvo in okolje, gospodarstvo, kulturo, turizem ter infrastrukturo, transportne sisteme in 

logistiko. Te skupine so pomembno prispevale k določitvi specifičnih ciljev in okvirnih smernic 

glede ukrepov Programa (Program 2010, 5). 

V spodnji tabeli prikazujemo ključne aktivnosti, ki so bile izvedene v času programiranja, 

podane v časovnem zaporedju. 

Preglednica 16: Povzetek aktivnosti, izvedenih v okviru delovne skupine v fazi 

sprejemanja OP 

Aktivnost 
Datum 

izvedbe 
Kratek opis, teme 

Začetek priprav 

za programiranje 
18.7.2005 

Študija Generalnega direktorata za regionalno politiko (DG 

REGIO) in nacionalnih akterjev za začetek priprav za obdobje 

2007-2013 

Akcijski načrt in metodologija 

Tehnična pomoč za pripravo OP 

Določanje 

ključnih 

vsebinskih 

izhodišč 

29.11.2005 

Pregled izkušenj preteklega programa (2000-2006) 

Podpora pri pripravi OP (zunanja  podpora, predhodno 

vrednotenje, načrtovanje) 

Postopek izbora projektov in evalvacije 

23.1.2006 

Programski postopek na nacionalni/regionalni ravni 

Izmenjava prednostnih nalog in vzpostavitev tematskih 

delovnih skupin za oblikovanje vsebinskih izhodišč Programa 

Določitev postopka  izbora upravičenih projektov za 

financiranje (vzpostavitev/razvoj projektov, ključni akterji) 

15.2.2006 PN za programsko obdobje 2007-2013 

27.3.2006 

Metodologija za identifikacijo PN 

Identifikacija tipologije projektov in izbor 

Organizacijske strukture Programa (lokacija, naloge) 

Določitev strateškega dela OP 

Določanje 

organizacijske 

strukture 

16.5.2006 Organizacijska struktura Programa 
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Aktivnost 
Datum 

izvedbe 
Kratek opis, teme 

Določanje 

organizacijske 

strukture in 

strategije izvedbe 

 

12.6.2006 

Organizacijska struktura Programa  

Vrednotenje in izbor projektov  

Vrste projektov  

7.9.2006 

Organizacijska struktura Programa 

Strateški cilj/PN/specifični cilji 

Tipologije aktivnosti; strateški projekti 

Postopek Direktive o CPVO 

Določanje 

organizacijske 

strukture 

10.10.2006 
Organizacijska struktura Programa: sestava in naloge 

Finančni tokovi 

Določanje 

organizacijske 

strukture in 

strategije izvedbe 

9.11.2006 

SWOT in socialno-ekonomska analiza 

Vrste projektov  

Organizacijska struktura Programa 

Določanje 

vsebinskih 

smernic 

11.11.2006 

Seznam regij in območij, upravičenih do sredstev Evropskega 

sklada za regionalni razvoj v okviru čezmejnega in 

nadnacionalnega vidika cilja evropskega ozemeljskega 

sodelovanja za obdobje 2007–2013 na ravni NUTS 3 

Preverjanje 

postopka s 

financerjem 

14.12.2006 
Predhodni usklajevani sestanek z EK vsebinskih izhodiščih OP 

in CPVO 

  

Preverjanje 

ustreznosti 

strategije (OP) 

  

  

20.12.2006 Osnutek OP: razprava za odobritev 

15 in 

16.2.2007 
Osnutek OP: razprava za odobritev 

24.4.2007 Osnutek OP: razprava za odobritev 

29.5.2007 
Predstavitev OP italijanskim oblastem 

Usklajevanje pogojev za vzpostavitev STS 

Vzpostavitev 

strukture 

izvajanja 

27.6.2007 
Usklajevanje pogojev za vzpostavitev STS 

Razpisna dokumentacija 

Preverjanje 

ustreznosti 

strategije (OP) pri 

financerju 

29.6.2007 Osnutek OP je bil posredovan EK  

Preverjanje 

ustreznosti 

strategije (OP) pri 

financerju 

13.7.2007 
Postopek potrjevanja OP je bil prekinjen, ker postopek CPVO 

še ni bil zaključen 
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Aktivnost 
Datum 

izvedbe 
Kratek opis, teme 

Vzpostavitev 

strukture 

izvajanja 

24.7.2007 
Usklajevanje pogojev za vzpostavitev STS 

Razpisna dokumentacija 

Preverjanje 

ustreznosti 

strategije (OP) 

29 in 

30.10.2007 

Informacije glede zaključitve postopka CPVO 

Razprava osnutka OP in CPVO 

4.12.2007 
Na EK so bila posredovana dodatna pojasnila in informacije v 

zvezi z OP  

20.12.2007 

Odobritev OP z Odločbo EK (EK 2007b) z dne 20. december 

2007. S tem je potrjena pravna podlaga za pričetek črpanja 

sredstev iz programa 

Vir: Program 2010; Greta Associati 2007. 

Delovna skupina je svoje delo zaključila s potrditvijo OP oz. imenovanjem nadzornega odbora 

Programa, ki predstavlja njeno »organsko« nadaljevanje v fazo izvajanja Programa. S 

sprejemom OP se namreč zaključi faza programiranja in prične faza implementacije oz. 

izvajanja strategije, ki je v njem zastavljena. 

 

Programsko območje 

Programsko območje je bilo v finančni perspektivi 2007-2013 razširjeno s pokrajinama 

Ravenna in Ferrara (dežela Emilia - Romagna) in pokrajino Padova (dežela Veneto) na 

italijanski ter Gorenjsko statistično regijo na slovenski strani. Pomembno je izpostaviti, da gre 

za gospodarsko zelo razvite in politično vplivne dežele, zlasti na italijanski strani, ki so s svojim 

vstopom v Program pomembno prispevale k njegovi finančni okrepitvi.29 Kot sta v intervjuju 

potrdili predstavnici OU in NA, sta se deželi tega zavedali in to želeli tudi unovčiti pri 

vsebinskem, finančnem in upravljavskem definiranju Programa.  

Povečanje upravičenega območja30 Programa je pomembno vplivalo tudi na proces 

usklajevanja programskih izhodišč, ki je je bil tudi zaradi tega daljši in zahtevnejši, saj so bili 

deležniki številčnejši, partnerstvo na nacionalni ravni pa neuravnoteženo z vidika velikosti 

vključenega teritorija in zajetega prebivalstva dveh DČ.31  

                                                           
29 Pri metodologiji za določitev višine sredstev Programa je pomembna utež ravno na številu prebivalcev 
in obsegu območja, ki ga ta zajema. 
30 Območje se je glede na predhodno perspektivo povečalo za 62,9 % oz., merjeno v prebivalcih za 65,8 

%. 
31 Na ravni Programa se vse odločitve sprejemajo s soglasjem, brez možnosti preglasovanja (Rules of 
procedure). To je sicer je pomemben uspeh programiranja, ki pa je zahteval tekom izvajanja Programa 

veliko usklajevanj in je nemalokrat vodil v zaostanke pri sprejemanju odločitev. 
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Programsko območje32 zajema naslednje teritorialne enote: 

v Republiki Sloveniji: 

- Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska statistična regija ter Osrednjeslovenska in 

Notranjsko-kraška   statistična  regija na osnovi načela fleksibilnosti) 

v Italiji: 

- dežela FJK s pokrajinami Trst, Gorica in Videm ter pokrajino Pordenone na  osnovi načela 

fleksibilnosti, 

- dežela Veneto s pokrajinami Benetke, Rovigo in Padova ter pokrajino Treviso na osnovi 

načela fleksibilnosti,  

- dežela Emilia-Romagna s pokrajinama Ferrara in  Ravenna. 

V OP (Program 2010, 9) je zapisano, da je potrebno razširitev programskega območja z 

gospodarsko zelo močnimi in razvitimi pokrajinami razumeti kot dodaten impulz in željo 

snovalcev Programa, da se še dodatno okrepi pomen gospodarske integracije okolja ter poudari 

pomen inovativnosti in prenosa znanj v industrijo. Vključitev gospodarsko in tehnološko zelo 

razvite pokrajine Pordenone ter Osrednjeslovenske statistične regije, kjer imajo sedež mnoge 

raziskovalno izobraževane ustanove nacionalnega pomena (univerza in inštituti), subjekti 

podpornega okolja (tehnološki park, razvojne agencije, kompetenčni centri, centri odličnosti, 

podjetniski pospešealniki) in je središče gospodarskega razvoja in propulzivne podjetniške 

aktivnosti v Sloveniji, naj bi zagotovila bolj učinkovito izvajanje programske strategije, 

predvsem v gospodarskem sektorju (prav tam). 

V zvezi s tem je predstavnik OU v intervjuju izpostavil zanimiv podatek, da je bila ravno EK 

tista, ki je spodbujala DČ k razširitvi upravičenega območja, in to prav s ciljem oblikovati 

gospodarsko kompetentnejše območje, ki bo garancija za izvaje aktivnosti in projektov v 

podporo Lizbonski agendi. 

 

Vizija oz. poslanstvo 

Splošni cilj Programa je »povečati privlačnost in konkurenčnost upravičenega območja« 

(Program 2010, 33). V okvirih strateškega upravljanja bi ta splošni cilj lahko opredelili kot 

poslanstvo Programa. Iz sicer kratkega in jedrnatega splošnega cilja lahko razberemo dva 

namena snovalcev, in sicer: 

- iz besede »povečati« lahko sklepamo, da se Program zavzema za krepitev in napredek (bolj 

gradualizem in premišljenost, kot pa težnja za revolucionaren preboj), 

                                                           
32 Organ upravljanja, v soglasju s partnerji Programa, je v skladu s 7. členom Uredbe Sveta (ES) št. 
1083/2006 in 21. členom Uredbe (ES) št. 1080/2006 je podal predlog programskega območja. EK je ta 

predlog potrdila z dopisom št. 09735 z dne 12. oktobra 2006. 
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- besedi »privlačnost« in »konkurenčnost« pa nakazujeta usmerjenost v lepo, privlačno in 

dobro, v naravne in kulturne danosti ter človeško dejavnost (vsi sektorji). 

Zapis poslanstva je kratek, zelo splošen in ne omogoča jasnega prepoznavanja namena 

Programa, ciljne publike in ciljnih vsebin financiranja. Menimo, da zapis poslanstva kot 

pomembnega komunikacijskega orodja, s katerim se bralec OP najprej seznani, ne daje dovolj 

ustreznega sporočila bralcem (deležnikom) in ni dovolj motivacijsko naravnan. V poslanstvu 

Programa pogrešamo usmerjenost na financiranje najboljših projektov na identificiranih 

področij. Program je namreč vpet v splet drugih programov in pobud, ki se na tem območju 

geografsko in vsebinsko prekrivajo. Zato menimo, da sta njegova diferenciacija (Perkmann 

2005; Perkmann 2007b) in osredotočenost pomembna, tako z vidika prepoznavnosti kot z 

vidika pridobivanja dobrih projektnih pobud. V tem kontekstu bi moralo biti poslanstvo 

Programa bolj osredotočeno, jasno diferencirano, z nakazano preferenco vsebin in ciljnih 

skupin. Zajemati bi moralo naslednje poudarke: 

- območje (kdo so upravičenci), 

- jasna opredelitev ciljnih vsebin (kaj želimo, iščemo), 

- poudarek na vrhunskosti, inovativnosti, skladnosti (kakšen je želeni pristop, kultura, 

vrednote). 

Vsi ti elementi Programa so zajeti v njegovih prednostnih nalogah, ki jih razumemo kot 

dolgoročne cilje in so pričakovani rezultati, ki jih želimo z zastavljeno strategijo doseči.  

 

Prednostne naloge 

V okviru OP so bile oblikovane tri PN, ki so operacionalizirale dolgoročne cilje ter četrta PN, 

t. i. tehnična pomoč, ki je namenjena financiranju vzpostavitve izvajalske strukture Programa. 

PN predstavljajo dolgoročne cilje strategije (OP) iz katerih izhajajo operativni cilji, ki 

predstavljajo: 

- vsebinsko podlago za usmerjanje alokacije sredstev Programa, 

- poenotenje vsebinskih prioritet in usmeritev Programa, ki je namenjeno tako notrajim 

(strukture Programa, EK, ocenjevalci) kot zunanjim deležnikom (upravičenci), 

- predstavljajo izhodišča za vrednotenje Programa, saj so nanje vezani kazalniki rezultatov 

in učinkov. 
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Preglednica 17: Predstavitev prednostnih nalog in operativnih ciljev Programa 

1. PN: Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija 

Namen te PN je zagotoviti trajnostni prostorski razvoj, uravnotežen in sonaraven razvoj čezmejnega ozemlja 

in okrepitev skupnega upravljanja z naravnimi viri. 

O
p

er
at

iv
n

i 
ci

lj
 

1.1. Ohranjati biotsko raznovrstnost in zagotoviti trajnostno upravljanje naravnih virov 

1.2. Varovati okolje pred naravnimi in tehnološkimi nesrečami ter onesnaženjem, zmanjšati porabo 

energije in povečati rabo obnovljivih virov energije 

1.3. Izboljšati dostopnost in transportne sisteme ter povečati integracijo med mesti in podeželjem 

1.4. Okrepiti teritorialno kohezijo znotraj funkcionalnih čezmejnih območij 

2. PN: Konkurenčnost in na znanju temelječa družba 

Namen te PN je povečati konkurenčnost in razvojne sposobnosti družbe, ki temelji na znanju, tako da se 

spodbujajo raziskave in inovacije in se tako prispeva k razvoju na znanju temelječega in okolju prijaznega 

gospodarstva. 

O
p

er
at

iv
n

i 
ci

lj
 

2.1. Povečati konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij 

2.2. Skupaj razvijati turistične potenciale 

2.3. Spodbujati raziskave in razvoj ter na znanju temelječe gospodarstvo 

2.4. Izboljšati in povečati zaposlitvene možnosti s koordiniranimi visokošolskimi izobraževalnimi 

programi  

3. PN: Socialna integracija 

Namen te PN je s prepoznavanjem, skupno zaščito in upravljanjem kulturnih dobrin izboljšati sodelovanje 

na področju družbenih vprašanj in kulture ter odpraviti izolacijo določenih delov ozemlja. 

O
p

er
at

iv
n

i 
ci

lj
 3.1. Izboljšati sisteme komuniciranja in izobraževalne sisteme 

3.2. Ohranjati znanje na področju kulturne dediščine in njeno dostopnost ter izboljšati kulturne 

izmenjave 

3.3. Povečati kakovost življenja skozi koordiniran razvoj zdravstvenega in socialnega sistema 

4. PN: Tehnična pomoč 

Namen te PN je izboljšati učinkovitost ukrepov v okviru dejavnosti tehnične pomoči, ki jih predvideva 

program. 

O
p

er
at

iv
n

i 
ci

lj
 4.1. Zagotoviti pravilno izvajanje sistemov upravljanja, spremljanja in nadzora operativnega programa 

4.2. Izboljšati kakovost, uspešnost in doslednost pri uporabi skladov, kot tudi strategije in izvajanja 

operativnega programa 

4.3. Promovirati operativni program in sofinancirane projekte z aktivnostmi razširjanja informacij 

Vir: Program 2010. 
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V povezavi z vsebino naše raziskave izpostavljamo programske usmeritve OP v okviru 2. PN, 

ki je vsebinsko najbolj vezana na MSP, saj je usmerjena neposredno v spodbujanje in krepitev 

konkurenčnosti in razvoj na znanju temelječe družbe na tem območju, »predvsem prek 

modernizacije in vnosa inovacij v gospodarsko strukturo upravičenega območja« (Program 

2010, 46). V okviru te PN je OP kot možne upravičence določil zelo širok in splošen nabor 

subjektov; »javni organi, javni in javno-zasebni konzorciji, univerze in raziskovalne ustanove, 

znanstveni in tehnološki parki, centri za inovacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne 

razvojne agencije, podjetja in njihovi konzorciji, industrijske cone, gospodarske zbornice, 

združenja, ustanove za usposabljanja in drugi upravičenci, ki so v skladu z značajem prednostne 

naloge« (prav tam, 48).  

OP med možnimi načini financiranja v okviru te prednostne naloge našteva »nepovratna 

sredstva (kapitalske subvencije), finančna pomoč (subvencije za obrestne mere, skladi za 

subvencioniranje obrestnih mer), rizični kapital in druge oblike financiranja« (prav tam). Sicer 

OP za podrobnejše definiranje možnih oblik financiranja, skupaj z ostalimi pogoji in merili 

usmerja na javne razpise za dodeljevanje sredstev, kar bomo obravnavali v nadaljevanju.  

 

5.3.4 Predstavitev rezultatov analize vsebin dokumentov iz faze implementacije strategije 

oz. izvajanja Programa  

Potem ko je OP potrjen s strani EK in je z njim potrjena tudi struktura izvajanja Programa, so 

vzpostavljeni formalni pogoji za izvajanje Programa in črpanje sredstev. Glavna naloga te faze 

strateškega upravljanja je uspešno in učinkovito udejanjanje ciljev in prioritet, zapisanih v OP. 

Izsledki raziskave, ki so jo opravili Boeckhout, Boot, Hollande, Reincke in de Vet (Boeckhout  

idr. 2002, po Wostner 2008, 10-11) leta 2002 na DČ kažejo, da so med ključnimi dejavniki pri 

izgradnji uspešnega in učinkovitega sistem implementacije preglednost in enostavnost sistema 

upravljanja, ki ga tvori celovit preplet postopkov, navodil, smernic in drugih orodij. Učinkovite 

in uspešne programe odlikuje sistem jasnih in transparentnih pravil in postopkov.  

Programi ETS svoje poslanstvo izvajajo skozi t. i. instrumente za izvajanje politik. 

Najpogosteje uporabljeni instrumenti so javni razpis in neposredna potrditev projektov. V 

okviru Programa so bili v postopku odločanja potrjeni in izvedeni trije javni razpisi:  

1. Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009, ki je bil izveden z 

dvostopenjskim postopkom, in sicer s pozivom za oddajo predlogov strateških projektov št. 

01/200833 v prvem koraku ter pozivom v okviru druge stopnje34 postopka,  

                                                           
33 Objavljen 17. oktobra v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 99 in v Uradnem listu Avtonomne 
dežele FJK št. 42 z dne 15. oktober 2008. 
34 Objavljen 3. Julija 2009 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 51/2009 z dne 3. julija 2009 in v 

Uradnem listu Avtonomne dežele FJK št. 26 z dne 1. julija 2009. 
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2. Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/200935 (v nadaljevanju JR 2009), 

3. Javni razpis za predložitev standardnih projektov – sredstva namenjena ožjemu 

kopenskemu območju št. 03/201136 (v nadaljevanju JR 2011). 

 

V  okviru naše raziskave smo v pregled vzeli JR 2009 in JR 2011, in sicer z naslednjo 

utemeljitvijo: 

- javni razpis za strateške projekte se od ostalih dveh pomembno razlikuje po metodologiji 

izbora; s pristopom od zgoraj navzdol, z dvostopenjsko izvedbo in s pomembnim 

vključevanjem političnih/administrativnih nacionalnih struktur pri določanju partnerstva in 

vsebin. V tem postopku se je oblikovalo in izbiralo finančno obsežnejše projekte, ki 

podpirajo izvajanje strateško pomembnih vsebin območij obeh DČ, z vključitvijo predvsem 

javnih institucij, 

- JR 2009 in JR 2011 sta si med seboj vsebinsko in postopkovno zelo podobna; s pristopom 

od spodaj navzgor z namenom spodbujanja predložitev spontanih idej s strani teritorija. 

Pomembnejša razlika med njima je predvsem upravičeno območje, ki ga zajemata (v 

primeru JR 2011 je namreč upravičeno območje glede na JR 2009 manjše), 

- v okviru obeh javnih razpisov so bila razpisana sredstva za vse PN, za vse operativne cilje 

Programa, tako da zajemata celoten njegov vsebinski spekter, 

- izbrana javna razpisa sta bila objavljena v dveh različnih obdobjih/fazah Programa, tako da 

lahko spremljamo morebitne korekcije na podlagi izkušenj, trendov oz. sprememb v okolju, 

- znesek razpisanih sredstev v okviru dveh javnih razpisov je 77.564.389,91 EUR (od tega 

65.929.731,42 EUR ESSR sredstev), kar predstavlja 65,32 % vseh razpisanih sredstev 

Programa, 

- z izbranima javnima razpisoma zajamemo število prijav, potrjenih projektov in partnerjev, 

ki nam omogoča dobro razumevanje raziskovalnega problema. 

 

Besedilo JR 2009 in JR 2011 

Predmet javnih razpisov je bilo »sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k 

splošnemu cilju Programa, to je povečanje privlačnosti in konkurenčnosti programskega 

območja« (Program 2009a, 3; Program 2011a, 6).  

Oba javna razpisa sta nadalje določala, da morajo sofinancirani projekti prispevati k 

uresničevanju ciljev, predvidenih v okviru ene od PN OP. JR 2011 je šel pri tem še nekoliko 

dlje in podrobneje razdelal operativne cilje v okviru izbranih PN. Na ta način je usmerjal 

projektna partnerstva k jasnejšemu definiranju namena in ciljev projektnega predloga. 

Strukturam Programa pa je to omogočilo lažje spremljanje distribucije projektnih predlogov na 

                                                           
35 Objavljen 3. julija 2009 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 51/2009 in v Uradnem listu 

Avtonomne dežele FJK št. 26 z dne 1. julija 2009. 
36 Objavljen 8. aprila 2011 v Uradnem listu Republike Slovenije številka 26 in v Uradnem listu 
Avtonomne dežele FJK številka 14, z dne 6. aprila 2011. 
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ravni operativnih ciljev, lažje upravljanje proračuna Programa in uravnotežen izbor projekov 

glede na vsebinske cilje.  

Z vidika vsebin, ki so pomembne za obravnavo v okviru naše magistrske naloge, predstavljamo 

skupne pogoje glede partnerjev in partnerstva kot sta jih določala JR (Program 2009a, 4-6; 

Program 2011a, 8-11):  

- prvi pogoj pri obeh javnih razpisih je sodelovanje vsaj dveh partnerjev, enega slovenskega 

in enega italijanskega, 

- projektna prijava mora izpolnjevati vsaj dva pogoja od štirih, ki jih določa 19. člen Uredbe 

(ES) št. 1080/2006: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno osebje in skupno 

financiranje, 

- projekt mora imeti pristen čezmejni značaj tako v smislu čezmejnega vpliva, kakor tudi 

partnerstva,  

- seznama potencialnih partnerjev na projektu sta enaka in skladna z OP. Podjetja in njihovi 

konzorciji nastopajo kot možni upravičenci na vseh treh razpisanih PN. Zaradi nejasnosti 

in napačnih tolmačenj pri JR 2009 je bilo v JR 2011 natančneje zapisano, v katerih primerih 

lahko sodelujejo javni subjekti, ki imajo sicer sedež izven upravičenega območja a imajo 

na njem organizacijsko enoto ali pa na njem opravljajo naloge iz svoje javno podeljene 

pristojnosti,37 

- upravičeni izdatki so pri JR skorajda enaki (manjše razlike so le pri določanju pogojev za 

investicije v infrastrukturo). Obdobje upravičenih izdatkov pa je določeno na ravni 

Programa,  med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2015,  

- v primeru projektnih aktivnosti, ki zapadejo pod pravila o državnih pomočeh v smislu člena 

87 (1) Pogodbe, se sofinanciranje teh aktivnosti izvaja v skladu s postopkovnimi določili s 

področja državnih pomoči. Sofinanciranje v tem primeru predstavlja pomoč, ki je dodeljena 

na podlagi odobrenih shem državnih pomoči, skupinskih izjem ali pravila de minimis. 

Okvir, ki določa ključne značilnosti projektnih vlog in partnerstev, je v obeh razpisih enak. 

Sledi pravnim smernicam za izvajanje ETS ter programskim usmeritvam strateških 

dokumentov ETS in Programa. Razpisa ne uvajata vsebin ali pogojev, ki bi pomembno ovirale 

vstop MSP v projektna partnerstva. Teme, ki jih lahko projektna partnerstva v okviru javnih 

razpisov razvijajo, izhajajo iz OP in so potemtakem dovolj široke in zanimive za širši nabor 

MSP. Ti se, kot smo že poudarili, pojavljajo kot možni partnerji v vseh PN. Ne predvidevata pa 

razpisa v postopku ocenjevanja dodatnih točk za projektna partnerstva, ki vključuje MSP.  

Edini izziv, ki je vezan izključno na zasebne organizacije (tudi MSP) in ga v tem delu lahko 

izpostavimo, so določbe glede aktivnosti, ki zapadejo pod državne pomoči. EU je v skrbi za 

                                                           
37 »Ministrstva, javni subjekti, univerze, fakultete ter državne in deželne raziskovalne institucije, ki 
opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju, določenem v javnem 
razpisu, sodijo med vodilne ali projektne partnerje v primeru, da z izvedenimi aktivnostmi ustvarjajo 

takojšen učinek na upravičenem območju in je njihova vključenost potrebna za doseganje ciljev projekta 
(Program 2011a, 9). 
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preprečevanje izkrivljanja konkurence na trgu vzpostavila mehanizme za reguliranje tovrstnih 

državnih pomoči. Program v tem delu dosledno sledi tem mehanizmom. To pomeni, da 

aktivnosti, ki so tržne narave, zapadejo pod strožji režim obravnave in je njihovo financiranje 

omejeno (do 200.000,00 EUR v primeru pravila de minimis) oz. je stopnja sofinanciranja nižja38 

od dovoljene v JR. 

Preglednica 18: Posebnosti in razlike med obravnavanima javnima razpisoma 

JR 2009 JR 2011 

Celotni skupni izdatki projekta so lahko med 

50.000,00 EUR in 1.500.000,00 EUR. 

Celotni upravičeni izdatki projektov v okviru  1. PN 

lahko znašajo od 500.000,00 EUR do največ 

1.500.000,00 EUR, za 2. PN med 150.000,00 EUR 

in 1.000.000,00 EUR ter za 3. PN med 150.000,00 

EUR in 1.000.000,00 EUR.  

Odstopanja od najvišjih vrednosti (do 100 % 

dovoljene celotne vrednosti upravičenih izdatkov na 

PN) so mogoča le v primeru, ko so v okviru projekta 

predvidene investicije in so upravičeni izdatki zanje 

enaki ali presegajo 50 % celotne vrednosti 

upravičenih izdatkov projekta (JR 2011, 8-9). 

Do sofinanciranja je upravičeno celotno 

območje Programa. 

Do sofinanciranja je upravičeno ožje območje 

Programa (območje kopenske meje med državama), 

in sicer: 

Slovenija 

Goriška statistična regija, Obalno-kraška statistična 

regija in Gorenjska statistična regija. 

Italija 

Dežela FJK (Tržaška, Goriška in 

Videmska pokrajina). 

Trajanje projektov je omejeno na največ 36 

mesecev. 

Trajanje projektov je omejeno na največ 30 

mesecev. 

                                                           
38 Stopnja sofinanciranja zavisi od sheme državnih pomoči, v okviru katere se prijavljena aktivnost 

izvaja (delež sofinanicranja v tem primeru zavisi predvsem od velikosti podjetja). 
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JR 2009 JR 2011 

Razdelitev možnih točk (skupaj največ 98) 

po posameznih sklopih meril: 

- največ 30 točk za kakovost vsebine in 

ustreznost predloga, 

- največ 23 točk za kakovost čezmejnega 

partnerstva in vodilnega partnerja,  

- največ 15 točk za dodano vrednost 

projekta, 

- največ 30 točk za skladnost z merili za 

izbor projekta glede na posamezno PN.  

Razdelitev možnih točk (skupaj največ 100) po 

posameznih sklopih meril: 

- največ 35 točk za kakovost vsebine in 

ustreznost predloga, 

- največ 16 točk za kakovost čezmejnega 

partnerstva in vodilnega partnerja, 

- največ 19 točk za dodano vrednost projekta,  

- največ 30 točk za skladnost z merili za izbor 

projekta glede na posamezno PN. 

Višina razpisanih sredstev je 60 milijonov 

EUR, in sicer: 

- 23,4 milijona EUR (39 %) na 1. PN,  

- 18, 6 milijona EUR (31 %) na 2. PN in  

- 18 milijonov EUR (30 %) na 3. PN. 

Višina razpisanih sredstev je 17.564.389,92 EUR, in 

sicer: 

- 7.629.248,49 EUR (40 %) na 1. PN,  

- 5.811.210,50 EUR (31 %) na 2. PN in  

- 4.123.930,93 EUR (29 %) na 3. PN.  

Vir: Program 2009a, 4-6; Program 2011a, 8-11. 

Kot je razvidno iz zgornje preglednice sta glavni razliki med razpisoma opredelitev 

upravičenega območja ter višina razpisanih sredstev. Ta dva elementa razpisa, v kombinaciji z 

merili za izbor projektov, imata namreč pomembne implikacije na razvoj partnerstev in 

projektnih idej. Upravičeno območje definira množico možnih partnerjev in kombinacije 

partnerstev, višina razpisanih sredstev pa usmerja povpraševanje in predstavlja pritisk na 

oblikovanje kvalitetnih projektnih vlog.  

Razlika pri določanju možnega razpona finančne vrednosti projektov med razpisoma ni velika 

niti nima pomembne teže. Večina t. i. standardnih projektov se je namreč oblikovala znotraj 

zgornje meje, ki je v obeh primerih, ob upoštevanju dovoljenih odstopanj v primeru investicij 

na JR 2011, praktično enaka in realno odmerjena. To navsezadnje potrjujejo tudi povprečne 

vrednosti vlog in projektov (več v poglavju 5.2.3). Podobno velja za določbe glede trajanja 

projekta. Razlika 6 mesecev ni tako zelo velika, da bi pomembno vplivala na oblikovanje 

partnerstva projekta ali projektne ideje.      

Zagotovo pa so merila za izbor projektov zelo pomemben smerokaz za opredeljevanje 

projektov, ki jih želi razpisodajalec financirati. Z njimi namreč nagrajuje željene lastnosti 

projektne ideje in partnerstva oz. penalizira neželjene in s tem oži nabor projektnih idej, ki bi 

lahko bile upravičene do financiranja. Zato smo natančneje pregledali merila in postopek 

ocenjevanja projektnih vlog. 
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Preglednica 19: Merila in razporeditev možnih točk po posameznih sklopih meril pri JR 
2009 in JR 2011 

Sklop meril 
JR 2009 JR 2011 

št. točk (%) št. točk (%) 

Kakovost vsebine in ustreznost 

predloga 
30 31 35 35 

Kakovost čezmejnega 

partnerstva in vodilnega partnerja 
23 23 16 16 

Dodana vrednost projekta 15 15 19 19 

Merila za izbor projekta glede na 

posamezno PN 
30 31 30 30 

Skupaj 98 100 100 100 

Vir: Program 2009c; Program 2011c. 

Splošno gledano lahko rečemo, da sta razpisa tudi glede meril precej usklajena. Glavna utež je 

v obeh primerih na kakovosti vsebin in specifičnih merilih za izbrano PN. V obeh razpisih ta 

dva sklopa meril skupaj predstavljata skoraj dve tretjini vseh možnih točk. Vidnejša razlika pa 

je pri obravnavi pomembnosti drugih dveh sklopov meril. Pri JR 2009 je relativno bolj 

pomembna kakovost čezmejnega partnerstva projekta (do 23 % vseh možnih točk) kot pri JR 

2011 (do 16 % vseh točk), kar gre pripisati pomenu oz. velikosti upravičenega območja JR. Pri 

JR 2009 je bilo upravičeno območje precej večje in razpisodajalec je ocenil, da je pokritje 

celotnega območja svojevrsten izziv in kvaliteta, ki jo je potrebno ustrezno nagraditi. In to gre 

v delu tudi na rovaš meril, ki so namenjena vrednotenju dodane vrednosti projektne vloge. Ta 

sklop meril je namreč v primeru JR 2009 relativno manj pomemben (do 15 %) kot v primeru 

JR 2011 (do 19 %).  

Znotraj navedenih štirih sklopov meril se združujejo posamezna merila, ki so si vsebinsko 

sorodna.39 Pri JR 2009 je v okviru sklopa meril »Kakovost vsebine in ustreznost predloga« velik 

delež točk odpadel na merilo »strateškost vpliva projekta na vključeno območje« (do 8 točko 

oz. kar 27 % vseh možnih točk v tem sklopu meril) in še do 2 točki za »pomembnost v predlogu 

obravnavane tematike za ciljne skupine«. Precej manjšo težo pa je v ocenjevanju projektnih 

predlog imela »izvedljivosti in skladnosti projektnega predloga«, skupaj le do 5 točk.  

Tudi pri JR 2011 je pozornost v tem sklopu meril usmerjena predvsem na “čezmejni vpliv 

projekta glede na prednostne aktivnosti navedene v javnem razpisu in Programu« (do 10 točk 

oz. kar 29 % vseh možnih točk v tem sklopu meril) in prispevek projekta k »doseganju in 

promociji ciljev Programa, sektorskih politik in regionalne politike na evropski, nacionalni, 

                                                           
39 Natančnejši opisi meril in postopki za vrednotenje vlog so podani v Seznamih postopkovnih meril in 
meril za izbor, ki sta sestavni del razpisnih dokumentacij obeh JR ter v Priročniku za ocenjevanje 

strateških in standardnih projektov (Program 2009b) oz. Priročniku za ocenjevanje standardnih 

projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 03/2011 (Program 2011b). 
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regionalni in lokalni ravni” (do 6 točk oz. kar 17 % vseh možnih točk v tem sklopu meril). Do 

skupaj 9 točk je bilo odrejenih za »izvedljivosti in pripravljenosti projektnega predloga«. 

V okviru sklopa meril Kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja je bila v okviru 

JR 2009 dobro nagrajena upravičenost izbranega partnerstva glede na pomembnost, vodstvene, 

koordinacijske in tehnične sposobnosti vodilnega partnerja in projektnih partnerjev (do 12 točk) 

in teritorialna razpršitev partnerstva glede na sedež partnerjev (do 4 točke). 

Pri JR 2011 je bilo podobno razmerje. Do skupaj 6 točk za kakovost in dosedanje sodelovanje 

partnerstva, do 4 točke za izkušenost ter »vodstvene/koordinacijske« sposobnosti vodilnega 

partnerja. Teritorialne razpršitve v primeru ožjega upravičenega območja seveda ni imela 

tolikšnega smisla.   

V okviru sklopa dodana vrednost je bilo v primeru JR 2009 enakomerno razdeljeno točkovanje 

prispevka projekta k enakim možnostim, ekonomski in socialni trajnosti ter k uvedbi 

inovativnih pristopov in uporabi inovacij na družbenem, ekonomskem ali tehničnem področju 

(do  2 točki za vsako). Prispevek k okoljski trajnosti in sinergije z drugimi projekti, 

sofinanciranimi s sredstvi Programa ali drugih sredstev strukturnih skladov pa še dodatnih do 

3 oz. do 4 točke. V primeru JR 2011 je bila razdelitev točk v tem sklopu meril podobna, s 

pomembno izjemo. Dadano je bilo merilo »dolgoročni prispevek projekta k uvedbi inovativnih 

pristopov in uporabi inovacij na družbenem, ekonomskem in/ali tehničnem področju na 

čezmejnem območju«, pri katerem je projektni predlog lahko prejel do 6 točk, s čimer JR  2011 

v tem delu bistveno bolj nagrajuje inovativnost kot JR 2009.   

V okviru sklopa meril za izbor projekta glede na posamezno PN pa je bila v primeru obeh JR 

izbrana metoda, po kateri se je projektnim vlogam dodeljevalo točke glede na to koliko meril, 

ki so bila navedena za posamezno PN, je projektna vloga dosegla. Takšen način omogoča 

kvalitativno primerjavo in diferenciacijo med projekti znotraj iste prednostne naloge. 

 

Ocenjevanje in izbor sofinanciranih projektov – analza vsebin postopkovnih določil razpisne 

dokmentacije 

Priročnik za ocenjevanje strateških in standardnih projektov (Program 2009b) oz. Priročnik za 

ocenjevanje standardnih projektov - sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju št. 

03/2011 (Program 2011b) natančno določata strukturo (sodelujoče organe) in postopek 

ocenjevanja. Skupaj z merili za izbor priročnika podajata smernice ocenjevalcem pri 

vrednotenju projektov z natančno razdelano lestvico kriterijev za točkovanje pri vsakem merilu 

znotraj posameznih sklopov.  

Priročnika navajata, da se v postopku ocenjevanja na osnovi podatkov, ki jih prijavitelji 

navedejo v predloženi dokumentaciji (Prijavnica, Opis stroškovnega načrta ter druga obvezna 

in neobvezna dokumentacija), pripravijo  rezultati ocenjevanja (poročilo o ocenjevanju, 
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prednostna lestvica projektov, finančni podatki, itd.), na osnovi katerih NO odobri 

sofinanciranje projektov v okviru Programa (Program 2009b, 3; Program 2011b, 3). Postopek 

ocenjevanja vlog je izveden na osnovi meril, ki so bila objavljena v javnem razpisu, in ga 

razdelimo v dve fazi (prav tam): 

Ocenjevanje projektnih vlog je bilo v okviru obravnavanih razpisov izvedeno dvostopenjsko:  

1. odpiranje vlog in preverjanje formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti 

projektnih vlog. Ocenjevalci odločajo, ali projektne vloge izpolnjujejo pogoje, ki so 

določeni v razpisu. Na podlagi te odločitve projektna vloga napreduje (ali pač ne) v naslenjo 

fazo ocenjevanja,  

2. ocenjevanje kakovosti projektnih vlog.  Na osnovi meril za izbor ocenjevalci ocenjujejo 

kakovost projektnih vlog. Ta faza se izvede le za projektne vloge, ki izpolnjujejo pogoje 

formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti. Vsaka projektna vloga je 

ovrednotena s točkami. To omogoča primerjivost projektnih vlog in oblikovanje prioritetne 

lestvice. 

 

Za vsak javni razpis in za vsako od dveh stopenj ocenjevanja  OU imenuje dve komisiji,40 in 

sicer: 

1. »Komisija za odpiranje, preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog«, 

katere člani so izbrani izmed zaposlenih v okviru STS. Njena naloga je, da preveri skladnost 

projektnih vlog z vsemi pogoji formalne administrativne ustreznosti in upravičenosti ter 

pripravi seznam administrativno popolnih projektnih vlog. NO ta seznam s sklepom potrdi 

in predstavlja nabor projektnih vlog, ki lahko preidejo v drugo fazo ocenjevanja, 

2. »Komisija za ocenjevanje kakovosti vlog«, katere člani so izbrani s seznamov 

strokovnjakov, ki ga pripravijo partnerji Programa in zaposleni STS. Ocenjevalci so bili v 

obeh primerih javni uslužbenci regionalnih/nacionalnih organov (Priročnika za ocenjevanje 

omogočata tudi sodelovanje zunanjih izvajalcev). Partnerji Programa predlagajo 

ocenjevalce na podlagi njihovih izkušenj in strokovnega znanja s področij, ki so predmet 

sofinanciranja v okviru Programa. Ocenjevalci v tej fazi ocenjujejo projektno vlogo skozi 

štiri sklope meril, ki smo jih natančneje opisali zgoraj in presojajo morebitno državno 

pomoč.41 Za vsako posamezno vlogo sodelujeta dva ocenjevalca (po eden iz vsake države). 

Končna ocena se pripravi tako, da se izračuna aritmetično sredino ocen dveh ocenjevalcev 

in prišteje točke STS. Na ta način se vzdržuje načelo »ena država en glas« in izniči tveganje 

                                                           
40 Člani komisij so zavezani nepristranosti in zaupnosti in so v primeru potencialnega konflikta interesov 

dolžni nemudoma odstopiti iz postopka ocenjevanja izbrane vloge. Ocenjevalec namreč ne sme 
sodelovati pri pripravi, kakor tudi ne pri izvedbi projekta. 

41 V tem delu so projektni predlogi pregledani in ocenjeni tudi z vidika obstoja možnosti, da projekt 
zapade pod pravila o državnih pomočeh. To nima vpliva na oceno (točkovanje) projekta, temveč zgolj 
morebiti na njegovo finančno konstrukcijo v primeru, da katere od aktivnosti zapadejo pod pravila »de 
minimis« ali sheme državne pomoči. 
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pristranskosti na osnovi nacionalne pripadnosti ocenjevalca (Program 2009b, 7; Program 

2011b, 7).  

Ob koncu postopka ocenjevanja STS pripravi prednostno lestvico ocenjenih projektnih 

predlogov in povzetek Poročila o ocenjevanju ter ju posreduje NO v odobritev (prav tam, 9). 

NO odloča in potrdi seznam projektov, ki so upravičeni do sofinanciranja. Prednostne lestvice 

projektnih predlogov so po sklepu NO objavljene na spletnih straneh Programa ter v Uradnem 

listu FVG, OU pa z dopisom seznani vodilne partnerje projektov (prav tam, 9).  

Oba javna razpisa sta predvidela okvirne roke za izpeljavo postopkov ocenjevanja projektnih 

vlog. JR 2009 je predvidel, da bo celoten postopek izbora od objave javnega razpisa do objave 

končne prednostne lestvice projektnih vlog trajal 9 mesecev (Program 2009a, 11), pri JR 2011 

pa 300 dni (Program 2011a, 20). Dejansko pa je bil celoten postopek ocenjevanja in potrditve 

projektov v primeru obeh JR precej daljši. Pri JR 2009 so morali projektni partnerji na odločitev 

čakati 665 dni in še dodatnih 216 dni v povprečju na podpis pogodbe o sofinanciranju, v primeru 

JR 2011 pa 408 in še dodatnih 104 dni v povrečju na podpis pogodbe o sofinanciranju (Greta 

in MK Projekt 2013, 105). Če temu prištejemo še čas priprave prvih vmesnih poročil partnerjev 

in njihovo potrditev s strani struktur ugotovimo, da je v primeru JR 2009 preteklo v povprečju 

več kot tri leta od objave razpisa do realizacije prvih nakazil ESRR sredstev vodilnim 

partnerjem projektov, v primeru JR 2011 pa zgolj pol leta manj. Razlog za takšne zaostanke so 

težavna nesoglasja med partnerji Programa v fazi ocenjevanja projektnih vlog in potrjevanja 

projektov, ki so za leto dni povsem zamrznila odločanje v postopku (prav tam).  

S sedemletno finančno perspektivo, tremi javnimi razpisi in trajanjem projektov, ki je v 

povprečju daljše od treh let, so tako dolgi roki z vidika upravljanja Programa nesprejemljivi, 

saj povzročajo prekrivanje krivulj izvajanja posameznih javnih razpisov (in projektov) in 

koncentracijo večine aktivnosti izvajanja Programa v zaključku druge polovice finančne 

perspektive. Ta nenakomerna porazdelitev aktivnosti pa zmanjšuje učinkovitost alokacije virov 

in kadrov ter predstavlja grožnjo pri doseganju finančnih in vsebinskih kazalnikov Programa in 

povečuje verjetnost izgube sredstev.  

Ob tem pa je pomembno omeniti, da predstavljajo takšne zamude tudi močan pritisk na 

projektna partnerstva in izvajanje projektov. Pojavljajo se težave z zastaranjem inovativnosti 

projektnih idej, s planiranjem projektnih aktivnosti in zagotavljanjem likvidnosti za njihovo 

izvajanje. Financiranje aktivnosti na projektih Programa je namreč zasnovano na principu 

povračil že izvedenih plačil partnerjev in ne na principu predplačil. To terja od partnerjev 

solidno finančno osnovo. Zato so takšne zamude, nejasnosti in nezmožnost vpliva na določanje 

dinamike izvajanja in financiranja projekta vsekakor slab signal za vse subjekte, ki so 

zainteresirani za sodelovanje. Še zlasti to velja za tiste, ki imajo svoj poslovni model osnovan 

na inovativnih produktih in rešitvah ter tiste, ki s težavo dostopajo do ugodnih premostitvenih 

finančnih virov. In to so najpogostoje prav MSP, na kar so opozorili tudi sogovorniki v 

intervjujih.  
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5.3.5 Predstavitev rezultatov analize vsebin dokumentov iz faze evalvacije strategije  

Polverari idr. (2005) zanimivo povzamejo, da operativni programi predstavljajo nacionalne (in 

regionalnimi) politike DČ, cepljene na strateške dokumente EU. Pri določanju skladnosti ali 

bolje specifik posameznih prednostnih nalog pomembno vlogo igrajo tudi vrednotenja. V 

splošnem velja, da je namen vrednotenja »izboljšati kakovost, učinkovitost in doslednost 

pomoči iz skladov ter strategijo in izvajanje operativnih programov (…).« (Uredba Sveta (ES) 

št. 1083/2006, 47. člen, 1. tč). Evropska zakonodaja predvideva pripravo vrednotenj, ki se 

izvajajo pred, med in po zaključku programskega obdobja: 

Predhodna vrednotenja so namenjena optimizaciji dodeljevanja proračunskih sredstev v okviru 

operativnih programov in izboljšanju kakovosti programiranja.42  

 

Na Programu je bilo v pripravljalni fazi oblikovano Okoljsko poročilo s celovito presojo 

vplivov na okolje (CPVO). Obveznost priprave CPVO za vse programe, ki se financirajo iz 

strukturnih skladov Evropske unije v okviru kohezijske politike za obdobje 2007-2013, izhaja 

iz 47. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, ki navaja celovito presojo vplivov na okolje kot 

instrumenti EU na področju varstva okolja. Dežela FJK je kot organ, odgovoren za 

programiranje, s pomočjo razpisa določila podjetje, odgovorno za predhodno (ex-ante) 

vrednotenje in za pripravo okoljskega poročila. Izbrani izvajalec za izvedbo ex-ante vrednotenja 

je v sodelovanju z okoljskimi organi programskih partnerjev organiziral in koordiniral vrsto 

sestankov ter sestavil okoljsko poročilo, ki temelji na ustreznih okoljskih vprašanjih, 

identificiranih na programskem območju.  V postopek presoje je bil vključen tudi odbor43 

strokovnjakov in deležnikov iz programskega območja, ki je nudil pomoč pri sestavi splošne 

podobe območja (stanje, trendi in politike) (Greta Associati 2007, 3). 

V nadaljevanju povzemamo nekaj poudarkov CPVO, ki so relevantni za temo naše magistrske 

naloge (Greta Associati 2007):  

- CPVO vsebuje analizo konteksta in primerjavo med cilji Programa in politikami, 

določenimi v dokumentih EU (analiza zunanje skladnosti oz. skladnosti ciljev Programa z 

določili EU na področju trajnosti in varovanja okolja ter pregled nacionalnih in deželnih 

politik na okoljskem področju), 

- iz CPVO izhaja, da bi do negativnih posledic za okolje zaradi izvajanja ukrepov v okviru 

Programa lahko prihajalo le v redkih primerih, in sicer predvsem v povezavi z aktivnostmi 

v okviru: 

                                                           
42 Predhodno vrednotenje »opredeljuje in presoja neskladja, vrzeli in razvojne možnosti, cilje, ki jih je 
treba doseči, pričakovane rezultate, merljive cilje, po potrebi skladnost predlagane strategije za regijo, 

dodano vrednost za Skupnost, obseg upoštevanja prednostnih nalog Skupnosti, pridobljena nova 
spoznanja iz prejšnjega programiranja ter kakovost postopkov izvajanja, spremljanja, vrednotenja in 
finančnega upravljanja.« (1083/2006, 48. člen, 2. tč.) Zanje je pristojen organ, ki je odgovoren za 
programiranje. 
43 Odbor je združil strokovnjake za okolje iz Slovenije in treh italijanskih dežel (FJK, Veneto, Emilia 

Romagna), in sicer iz pristojnih služb javne uprave ter iz akademskega sveta (Greta Associati 2007, 21). 
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- prednostnega cilja 1.3: Izboljšanjem dostopnosti in transportnimi sistemi ter 

povečanjem integracije med podeželjem in urbanim okoljem,  

- prednostnega cilja 2.1: Povečanjem konkurenčnosti podjetij,  

- prednostnega cilja 2.2: Skupnim razvijanjem potencialov v turizmu (prav tam 2007, 

240),  

- CPVO v zaključkih usmerja strukture Programa, da kot omilitvene ukrepe, ki bi pomagali 

preprečiti morebitne negativne posledice izvajanja aktivnosti v zaznanih bolj tveganih 

prednostnih ciljih, konkretno izrazijo kot merila za izbor projektov v fazi ocenjevanja. Kot 

oblika pozitivne diskriminacije pa se predlaga uvajanje kriterijev za nagrajevanje okoljske 

ozaveščenosti projektnih predlogov v fazi ocenjevanja. Ti vidiki so smiselni v okviru  

prednostne nalogi 2 »Konkurenčnost in na znanju temelječa družba« in prednostne naloge 

3 »Družbena integracija«, saj je Prednostna naloga 1 »Okolje in trajnostna integracija 

okolja« že neposredno usmerjena v okolje (prav tam 2007, 253). 

 

Vmesna vrednotenja so namenjena preverjanju uspešnosti in učinkovitosti izvajanja OP skozi 

izvedene instrumente (javne razpise) in potrjene projekte, preverbi finančne realizacije 

programov in doseganja kazalnikov programa. Vmesna vrednotenja so pomemben indikator 

ustreznosti zastavljene strategije (OP) in njenih izvedbenih struktur in postopkov. Kot takšna 

so lahko ustrezna podlaga za korektivne ukrepe ali spremembe bodisi OP (33. člen Uredbe ES 

1083/2006), izvedbenih instrumentov ali planirane dinamike.  

 

Vmesno vrednotenje Programa je bilo izvedeno v štirih korakih (dokumentih): 

- priprava Načrta vrednotenja ter opredelitev vprašanj in področij, ki so pomembna za 

različne deležnike Programa,  

- priprava Poročila o vrednotenju, ki je zajemalo stanje Programa na dan 31. 12. 2012,  

- Osvežitev Poročila o vrednotenju, ki je bilo pripravljeno v letu 2015 in zajema tudi podatke 

in dogodke po 31. 12. 2012,  

- Tematsko poročilo, ki kot ločen dokument natančneje analizira upravičence in oblikovana 

projektna partnerstva. 

 

Namen teh dokumentov, ki skupaj tvorijo vmesno vrednotenje Programa, je preverba 

ustreznosti, skladnosti, uspešnosti in učinkovitosti izvajanja predvidenih aktivnostih Programa 

glede na zastavljene cilje. Poročilo o vrednotenju in njegova osvežitev iz leta 2015 skozi 

pregled fizičnih (vsebinskih) in finančnih kazalnikov opisuje napredek Programa s 

postopkovnega, finančnega in fizičnega vidika. Poročili kažeta, da je bil Program z vidika 

doseganja fizičnih kazalnikov uspešen, saj je presegel pričakovane ciljne vrednosti kazalnikov 

rezultatov in učinkov. Vendar pa so pri tem pripravljalci poročil izpostavili nekatere 

metodološke nedoslednosti spremljanja teh kazalnikov, zlasti v povezavi z določanjem 

izhodišne in ciljne vrednosti kazalnikov ter načinom merjenja in dokazovanja realziranih 

vrednosti na ravni projektov (Greta in MK Projekt 2013; Greta in MK Projekt 2015).  
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Ocena finančne uspešnosti izvajanja Programa pa se je osredotočala okrog težav, povezanih z 

nizkim deležem plačil in izgubo sredstev Programa zaradi samodejnega prenehanja obveznosti 

za leto 2010 in 2011 (skupaj skoraj 7 milijonov EUR ESRR sredstev, več kot 5 % celotne 

vrednosti Programa). Poročilo navaja, da je neizpolnjevanje finančnih obveznosti Programa 

posledica njegovih zamud v fazi načrtovanja. To je namreč vodilo v zamude pri izvajanju 

projektov in neizpolnjevanje pogodbenih določil, ki se nanašajo na načrtovano letno ciljno 

vrednost izdatkov. 

Poleg vrednotenj je OU za vsako leto dolžan pripraviti tudi letna poročila Programa, ki 

vsebujejo pregled izvajanja Programa in programskih aktivnosti od 1. januarja do 31. decembra 

za posamezno leto. Letna poročila o izvajanju obravnava in potrdi Nadzorni odbor.  

 

Končno vrednotenje pa je namenjeno oceni izvedenih instrumentov in doseženim rezultatom 

(finančnim in vsebinskim). Poročilo končnega vrednotenja služi zlasti kot pomembno izhodišče 

v programiranju naslednjega programa.  

 

Končno vrednotenje Programa še ni bilo izvedeno, saj aktivnosti zaključevanja Programa še 

niso končane.44 Zato smo v našo raziskavo vključili zaključno vrednotenje predhodnega 

programa, INTERREG IIIA Slovenija Italija 2000-2006. Poudarki zaključnega vrednotenja 

programa INTERREG IIIA Slovenija Italija 2000-2006 so  namreč zajeti in upoštevani v 

obravnavanem OP. V njem so ocenjevalci izpostavili oz. predlagali naslednja »področja 

interesa« (Program 2010, 31): 

- področje aplikativnih raziskav in razvoja, predvsem z vključevanjem MSP in s poudarkom 

na raziskavah, usmerjenih k razvoju novih produktov na podlagi lokalnih surovin in z 

neposrednim učinkom na območju, 

- varovanje, ohranjanje in razvoj okolja in območij s poudarkom na ukrepih s kratkoročnimi, 

konkretnimi in oprijemljivimi učinki,  

- konkretni ukrepi integriranega upravljanja morja in vod z namenom preprečevanja 

nevarnosti in doseganja trajnih in takojšnih učinkov na programskem območju, 

- za namene uresničevanja ciljev Göteborške in Lizbonske strategije so bili predlagani ukrepi 

skupnih strategij za trajnostni gospodarski teritorialni razvoj, vzpostavitev omrežij za 

spodbujaje povezanega teritorialnega razvoja, izmenjavo izkušenj med regionalnimi in 

lokalnimi institucijami ter krepitev učinkovitosti regionalnih politik. 

 

                                                           
44 Zaključno poročilo programa se lahko pripravi šele potem, ko so zključene vse aktivnosti izvajanja 
programa in so pregledana vsa zaključna poročila posameznih projektov in izvedena vsa nakazila 
sredstev. V primeru Programa so se zaradi zamud v fazi izvajanja vse te zaključne aktivnosti precej 
zamaknile. Zato tudi OP za Program čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2014-2020, ki je bil 

potrjen s strani EK konec leta 2015, ne sloni na zaključnem vrednotenju predhodnega Programa, pač pa 
na njegovem vmesnem vredotenju, ki je bilo v času programiranja dosegljivo.    
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Kot izhaja iz poročil vmesnega vrednotenja (Greta in MK Projekt 2013, 68) je Program po svoji 

strukturi na splošno usklajen z ugotovitvami analize konteksta (notranja skladnost) in so njegovi 

operativni cilji in aktivnosti določeni skladno s potrebami območja (zunanja skladnost). To 

poročili utemeljujeta na skladnosti aktivnosti projektov z operativnimi cilji in strategijo 

Programa. 

 

5.3.6 Sklepi 

Vsled analizam vsebin izbranih dokumentov, ki so predstavljali okvir programiranja, 

ocenjujemo, da je OP kot ključni programski dokument in rezultat programiranja z vidika 

prepoznavanja in umeščanja MSP usklajen s strateškimi smernicami politik ETS. Izbirane 

vsebine, dolgoročni cilji in ciljne skupine OP ustrezajo vertikali Lizbonske agende in potrebam 

upravičenega območja.  

V fazi programiranja so strukture Programa ustrezno analizirale in upoštevale vidike realne, 

finančne in programske absorpcijske sposobnosti upravičenega območja, kot jih navajata Mrak 

in Wostner (2005): 

- MSP so v OP skladno strateškimi dokumenti ETS identficirani kot pomembni deležniki 

Programa,  

- pripoznane so potrebe in pomen MSP za upravičeno območje. Vsebine, ki so vezane na 

MSP, so ustrezno umeščene v PN OP,  

- OP predvideva več možnih oblik financiranja projektnih partnerjev, med njimi tudi takšne, 

ki so zelo primerne zlasti za MSP. 

Čeprav MSP v procesu programiranja Programa niso bili neposredno vključeni, je OP pri 

definiranju dolgoročnih ciljev (PN) v celoti sledil strateškim smernicam ETS in vanje vključil 

tudi vsebine, ki so ozko vezane na MSP. Podobno skladen s strateškimi smernicami za ETS je 

bil OP tudi pri določanju možnosti neposrednega sodelovanja MSP na projektih. MSP se lahko 

vključujejo v projektna partnerstva prav na vseh PN.45  

V fazi izvajanja Programa se ta skladnost s smernicami ETS ohranja v precej manjši meri. Oba 

obravnavana JR pri določanju možnih upravičencev sicer sledita OP in ne uvajata specifičnih 

določb, ki bi neposredno omejevale ali prepovedovale vstop MSP v partnerstva na projektih. 

Vendar pa z nekaterimi določbami in postopki po našem mnenju posredno omejujeta 

pripravljenost MSP za sodelovanje na Programu. Takšne ovire so po našem mnenju naslednje: 

- razdelitev uteži med posameznimi sklopi meril in znotraj sklopov meril ne favorizira 

projektov, ki so primerni in tipični za MSP,  

- neuravnotežena sestava ocenjevalcev glede na sektor. Ocenjevalci projektnih vlog so bili 

izključno iz javnega sektorja, čeprav je OP omogočal sodelovanje tudi ocenjevalcev iz 

                                                           
45 Res pa je tudi, da je OP zelo na splošno in na široko zajel  nabor možnih upravičencev po PN. 
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drugih sektorjev. Predvidevamo lahko, da so ocenjevalci iz javnega sektorja bolj zaupljivi 

in naklonjeni večjim, poznanim javnim subjektom kot pa MSP.  

- opredelitev upravičenega območja: V primeru JR 2011 so zaradi definiranja ožjega 

upravičenega območja, nekatere gospodarsko zelo razvite pokrajine (Pordenone, Treviso, 

Benetke, Padova, Osrednjeslovenska statistična regija idr.), ki so bila identificirana tudi v 

analizi OP (Program 2010, 9), s pomembno prisotnostjo MSP, izpadle, 

- dolg in zapleten finančni tok ter kompleksen in dolgotrajen postopek za povračilo izdatkov 

na projektih,  

- odsotnost predplačil oz. zahtevni postopki za njihovo pridobitev,  

- določbe glede državnih pomoči, 

- MSP niso imeli svojih predstavnikov, ki bi bili neposredno vključeni v fazi izvajanja 

Programa (MSP niso imeli svojega predstavnika v NO). 

V tej fazi Programa strukture niso dobro ocenile finančne absorpcijske sposobnosti MSP. Slabo 

je bila pretehtana tudi programska/projektna in administrativna absorpcijska sposobnost:  

- določbe JR niso sledile potrebam in zmožnostim MSP za sofinanciranje ali zalaganje 

sredstev zaradi dolge verige postopkov potrjevanja in izplačevanja upravičenih sredstev, 

- strukture se niso poslužile instrumentov, k bi ustrezali manjšim organizacijam in MSP. JR 

nista predvidevala fleksibilnejših oblik sodelovanja in financiranja, ki bi bile privlačne za 

MSP. Izvedbeni instrumenti niso bili primerni glede na pripravljenost in usposobljenost 

MSP,  

- slabo administrativno usposobljenost struktur pa dokazujejo časovna dimenzija izvajanja 

obeh JR, nezmožnost usklajevanja partnerjev Programa in določbe glede postopkov 

ocenjevanja.  

Predhodna evalvacija Programa je podala potrebe in izzive upravičenega območja z vidika 

vplivov na okolje in predstavila smernice za fazo programiranja. OP v celoti sledi tem 

smernicam. Z vidika MSP in širše ukrepov Lizbonske agende pogrešamo poglobljeno analizo 

stanja na področju gospodarstva. OP je v tem delu izhajal iz predlogov zaključnega vrednotenje 

predhodnega programa, INTERREG IIIA Slovenija Italija 2000-2006. Vmesno vrednotenje je 

opozorilo na številne pomanjkljivosti v fazi programiranja in izvajanja. Z vidika naše naloge so 

bila pomembna zlasti opozorila glede težav s programsko in administrativno absorpcijsko 

sposobnostjo. CPVO, vmesna vrednotenja ter zaključno vrednotenje predhodnega programa so 

nudila strukturam širok nabor informacij v podporo boljšemu upravljanju.    

 

5.4 Tretja faza: Analiza primarnih podatkov 

S pomočjo tehnike polstrukturiranih intervjujev smo zbrali primarne podatke. Ti nam 

omogočajo poglobljen vpogled v raziskovalni problem in verodostojnejše razlage pomena 

posameznih dogodkov in okoliščin (Van Maanen 1989, 9, po Easterby-Smith, Lowe in Thorpe 

2007, 111), ki so nastajali v okviru upravljanja Programa. Za polstrukturirane intervjuje smo se 
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odločili zato, ker nam dopuščajo potrebno prožnost med izvajanjem intervjuja. S takšno izvedbo 

tehnike intervjuja smo v našem primeru uspešnejši pri pridobivanju vpogleda v okoliščine in 

razumevanje dogodkov, ki so se odvijali v opazovanem primeru (Easterby-Smith, Lowe in 

Thorpe 2007,113).   

 

5.4.1 Vključeni v raziskavo 

V raziskavo smo vključili relevantne deležnike Programa, in sicer: 

- dva predstavnika struktur Programa; predstavnik OU in predstavnik NA,  

- tri predstavnike VP projektov; vsi trije prihajajo iz javnih institucij,   

- tri predstavnike PP; vsi trije prihajajo iz MSP. 

 

Izbrana predstavnika struktur sta bila vzdolž celotnega procesa strateškega upravljanja 

neposredno vpeta in odgovorna za upravljanje Programa. Oba predstavnika imata dolgoletne 

izkušnje na programih ETS in odlično poznavanje Programa. Predstavniki VP imajo dober 

pregled nad izvajanjem lastnih projektov in razvojem dogodkov znotraj partnerstva, hkrati pa 

so v redni interakciji s strukturami Programa (princip VP)46 v vseh fazah njegovega policy cikla. 

Predstavniki PP, ki so po svojem pravnem statusu MSP, pa nam omogočajo neposreden vpoged 

in boljše spoznavanje ovir in izzivov, ki jih kot MSP srečujejo na Programu.  

 

Takšna sestava raziskovancev nam omogoča uravnotežen vpogled v raziskovalni problem, saj 

smo pridobili informacije in razumevanje okoliščin in aktivnosti s strani neposrednih 

upravljavcev Programa kot s strani projektnih partnerjev, ki nosijo posledice tega. Križanje in 

primerjava teh informacij nam nudi odlično izhodišče za oblikovanje zanesljive slike o 

raziskovalnem problemu in podajanje zaključkov raziskave.  

 

Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno.  

 

5.4.2 Opis postopka 

Pri določanju ogrodnih tem polstrukturiranih intervjujev in opredelitvi najprimernejših 

intervjuvancev smo izhajali iz zaključkov predhodnih faz empiričnega dela raziskave. S 

statistično obdelavo sekundarnih podatkov o obravnavanih javnih razpisih smo pridobil dober 

vpogled v značilnosti sodelovanja MSP na Programu (obseg, oblika in dinamika). Z analizo 

vsebin pa smo optimizirali nabor teoretičnih izhodišč in izpostavili nekaj kritičnih elementov 

                                                           
46 Vodilni partner (VP) ima splošno odgovornost za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz Prijavnice 

in v nadaljevanju iz Pogodbe o dotaciji sofinanciranja, s katero prevzame zakonsko odgovornost za 

celotno partnerstvo. VP je odgovoren za upravljanje, obveščanje in usklajevanje aktivnosti znotraj 

partnerstva (Program 2009a; Program 2011a). 
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strateških in izvedbenih dokumentov ter dogodkov, ki smo jih želeli z intervjuji dodatno 

raziskati. 

Pri intervjujih smo izvajali tehniko lijaka, ki nam omogoča oblikovanje dodatnih vprašanj na 

podlagi predhodnih odgovorov sogovornikov. V postopku izvajanja polstrukturiranega 

intervjuja smo prehajali od splošnejših proti bolj specifičnim raziskovalnim vprašanjem. 

Strukturo intervjujev so predstavljala naslednja  raziskovalna podvprašanja: 

- Kaj je uspešno strateško upravljanje Programa? 

- Kdo so najpomembnejši deležniki Programa in kako so vključeni v upravljanje Programa? 

- Katere okoliščine otežujejo večjo prisotnost MSP na Programu? 

- Katere so druge, od Programa neodvisne okoliščine, ki bi lahko imele negativno vlogo pri 

odločanju MSP za sodelovanje na Programu? 

 

Z metodo triangulacije po skupinah smo raziskovalni problem predstavili in analizirali s 

križanjem treh različnih virov informacij. To nam omogoča verodostojnejšo interpretacijo 

pomena, ki ga ima strateško upravljanje Programa in s tem povezanih razlogov za majhno 

prisotnost MSP. 

 

Podatke smo zbirali z osmimi individualnimi polstrukturiranimi intervjuji. Vse intervjuje smo 

izvajali po predhodnem dogovoru z vodstvom organizacij in ob soglasju udeležencev intervjuja. 

Intervjuje smo izvedli od  januarja 2016 do marca 2016. Pogovore smo s predhodnim soglasjem 

vključenih posneli. 

 

5.4.3  Analiza odgovorov 

V nadaljevanju predstavljamo analizo odgovorov sogovornikov po posameznih sklopih oz. 

raziskovalnih podvprašanjih. 

 

Kaj je uspešno strateško upravljanje Programa? 

Vsi sogovorniki se strinjajo, da zahteva 7 letni čezmejni Program strateški pristop pri 

upravljanju. Kot ključni razlog za to predstavnika struktur navajata kompleksnost interesov in 

dolžino trajanja Programa, dva sogovornika (VP) pa izpostavjata pomembnost Programa za 

upravičeno območje. Program je ključen vir za izvajanje projektov »razvojne narave« na tem 

območju in to zahteva celovito in vključujoče upravljanje. 

Predstavnik OU uspešno strateško upravljanje Programa zelo artikulirano definira kot 

»implementacijo strategije, ki so jo zasnovali partnerji Programa, torej DČ« in še doda, da se 

mora ta strategija odražati v »določilih javnih razpisov ter nazadnje v pogodbah o 

sofinanciranju projektov, ki jih sklene OU, kot predstavnik Programa z LP, kot nosilci 

projektov«. Nadaljuje, da so vse faze upravljanja Programa enako pomembne in ni moč 
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izpostaviti ene od njih kot ključne. To stališče podkrepi s pogledom iz daljše časovne 

perspektive: »v kontekstu zaporedja več programov, je faza evalvacija enega programa zelo 

pomembna za uspešnost programiranja in izvajanja programa, ki mu sledi«. V tem delu je 

podobno tudi razmišljanje predstavnika NA, ki pravi, da so pomembni dejavniki vpliva na 

vsebino Programa »dokumenti vmesne in končne evalvacije predhodnega/zaključenega 

Programa skupaj z aktualno sliko razvitosti območja«.  

V tem pogledu predstavnika struktur kažeta razumevanje kompleksnosti strateškega upravljanja 

in dolžno skrb za kontinuiteto strateških smernic Programa skozi vse njegove dokumente. Oba 

zaključita, da ne obstaja enoten recept, ki je zlahka prenosljiv na med programi ETS. 

Predstavnik OU povzame, da »vsako območje, čas, splet ljudi, okoliščin in preteklih izkušenj 

predstavlja izziv zase«.  

Predstavniki upravičencev pa vrednost strateškega upravljanja Programa ne vidijo toliko v 

njegovem procesu, temveč v rezultatih. Odraz uspešnega strateškega upravljanja je po njihovem 

mnenju dobra izbira PN. Večina predstavnikov partnerjev (4) v široko zastavljenem fokusu 

Programa in odprtosti za širok nabor vsebin in partnerjev vidi prednost in priložnost. Eden od 

intervjuvancev (PP) poudari, da je bilo to »v času, ko je Slovenija ravno vstopila v EU, tudi 

edino smiselno« in nadaljuje, da »je časovna aktualnost razpisanih tem pomembnejša od 

teritorialne relevantnosti«. Dva predstavnika LP se strinjata, da je majhna diferenciacija med 

čezmejnimi in transnacionalnimi programi dobrodošla. Kot pojasnjuje eden od njiju: »Vsebine 

se med programi in javnimi razpisi pogosto podvajajo, kar pa je za nas ugodno, saj lahko iste 

vsebine prijavljamo večkrat in jih kombiniramo z  različnimi projektnimi partnerji«.  

Glede poslanstva in vizije Programa pa si sogovorniki niso enotni. Polovica jih je mnenja, da 

je poslanstvo Programa dovolj prepoznano, aktivnosti struktur v tej smeri pa ustrezne. Njegova 

»ključna točka diferenciacije je upravičeno območje.« Po njihovem mnenju ni naloga 

Programa, da se še bolj »oglašuje po teritoriju«, ker je že dovolj prepoznan. Dva sogovornika 

(LP in PP) pa nasprotno, v nejasni specializaciji in osredotočenosti Programa vidita njegovo 

šibkost. Kot pojasnjujeta: »Če Program nima drugačnega, jasno opredeljenega in izraženega 

poslanstva, se upravičenci težko identificiramo z njim in prevzamemo aktivno vlogo pri 

vključevanju v proces njihovega upravljanja.«  

Partnerji pri tem opozarjajo na pomemben motivacijski vidik jasno oblikovanega in 

prepoznanega poslanstva in vizije. Vloga poslanstva in vizije je namreč tudi komunikacija z 

zunanjim okoljem in kompleksnim prepletom deležnikov organizacije, ki imajo lahko zelo 

raznolike, morda celo nasprotujoče si interese do organizacije (David 2005, Drucker 2004, 

Kotler 2004). Deležniki, zlasti partnerji morajo prepoznati namene Programa, saj se tako lažje 

identificirajo z njim in v njem aktivno sodelujejo. Če parafraziramo Kleinovo (2005), postanejo 

del njihovega »oznamčenega sveta«, tokrat v pozitivnem smislu.  
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Predstavniki partnerjev, čeprav se zavedajo pomena vključevanja deležnikov pri načrtovanju in 

izvajanju Programa, v večini (5) izpostavijo, da sami v proces strateškega upravljanja niso bili 

vključeni, pač pa na Programu sodelujejo zgolj kot prejemniki sredstev in izvajalci projektov. 

Skozi pogovore razberemo, da si sogovorniki sodelovanje v procesu upravljanja predstavljajo 

zelo ozko, kot neposredno sprejemanje odločitev.  

Ko pa nadalje sprašujemo o drugih oblikah sodelovanja na Programu, nam sogovorniki povedo, 

da je ključnega pomena za uspeh projektnih predlogov na Programu predhodno »lobiranje« oz. 

»iskanje podpore pri odločevalcih v času priprav razpisov«, kakor lobiranje opišejo na našo 

prošnjo za pojasnilo. En predstavnik LP pravi, da ključne projektne ideje in partnerstva 

»preverjajo« tudi pri strukturah. Drugi predstavnik LP pa omenja, da so bili vključeni v fazi 

programiranja skozi različne aktivnosti in so sooblikovali prednostne vsebine Programa. 

Predstavnik PP se spominja udeležbe delavnic v okviru priprav Regionalnih razvojnih 

programov, ki služijo kot ena od vsebinski podlag v pogajanju DČ pri definiranju PN. Dva od 

sogovornikov pa se spomnita tudi sodelovanja v anketi, ki se je izvajala v okviru vmesnega 

vrednotenja Programa.  

Vse to nakazuje, da so upravičenci vključeni v upravljanje Programa na različne načine in v 

vseh njegovih fazah, a se tega včasih niti ne zavedajo. To ni dobro. In posledica tega je, da so 

pri tem sodelovanju po večini premalo aktivni, oz. vstopajo v proces stihijsko, neorganizirano, 

reaktivno in prepozno. Zlasti to velja za predstavnike MSP, ki ta proces najslabše poznajo, jim 

je najbolj tuj in so zato v njem najmanj prisotni. Kot navajajo sogovorniki, ker »na splošno 

MSP neradi vstopajo v partnerstva z javnimi organizacijami«.  

Sklenemo lahko, da zavedanje o pomembnosti strateškega upravljanja, o katerem pišejo 

raziskovalci (Ferry idr. 2007; Polverari idr. 2005; Wostner 2008) in poročajo raziskave Interacta 

(2006 in 2013) je razširjeno tudi med predstavniki struktur Programa in upravičenci. Ta zavest 

pomembno vpliva na delovanje zlasti struktur Programa, ki si prizadevajo uspešno in 

učinkovito upravljati Program v vseh njegovih fazah. Kot poudarja predstavnik NA gre za 

kompleksen preplet deležnikov in interesov, ki ga je občasno precej zahtevno in naporno 

upravljati. Zato zahteva celovit pristop z vključevanjem širokega nabora deležnikov z dobro 

pripravljenimi vrednotenji in jasno zastavljenimi cilji.  

V tem kontekstu je zanimivo, da sodelujoči v intervjujih, z izjemo predstavnika OU, niso 

postavljali vzporednic med strateškim upravljanjem na splošno oz. v podjetjih in v primeru 

Programa. Program med upravičenci ni prepoznan kot organizacija, ki ponuja storitve 

(sofinanciranje projektov), za katere obstoja konkurenca (»prekrivanje programov«, kot sami 

pravijo) in bi bila zato potrebna vizija, poslanstvo in zlasti strategija za čim uspešnejšo alokacijo 

sredstev med projekti. Ker je nekaj sogovornikov naštelo številne simptome slabega upravljanja 

Programa, smo pričakovali bolj jasno izpostavljen pomen strategije za privabljanje najboljših 

projektnih predlogov, ki jih okolje lahko ponudi. 
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Kdo so najpomembnejši deležniki Programa in kako so vključeni v upravljanje Programa? 

Pri tem izhodišču si sogovorniki niso enotni. Večina predstavnikov upravičencev (5) je mnenja, 

da so ključni deležniki Programa javne organizacije, predvsem ministrstva, nacionalne 

agencije, občine in univerze oz. tisti, »ki niso na trgu in so tovrstni programi glavni vir za 

financiranje njihovega delovanja«, kot se je izrazil eden od intervjuvancev. To so velike in 

uveljavljene institucije, ki imajo kadre, finančna sredstva, vzvode vplivanja in čas, da na 

Programu uveljavljajo svoje interese oz. »lobirajo«, kot so se izrazili trije od sogovornikov. 

Potrditev pravilnosti svojega stališča vidijo v dejstvu, da velika večina partnerjev, ki sodeluje 

na projektih, prihaja iz javnega sektorja.  

Predstavnik NA s tem pogledom soglaša, ko pravi, da so ključni deležniki »vse inštitucije, ki 

so pristojne za upravljanje teritorija, tako nacionalne, regionalne kot lokalne ravni«. Interesi teh 

organizacij so bili neposredno zastopani že v delovnih skupinah v času programiranja in nadalje 

še fazi izvajanja Programa skozi lastne predstavnike v NO. Za interese MSP so skrbeli 

predstavniki resornih ministrstev. Na slovenski strani je bilo to »Ministrstvo za gospodarstvo, 

razvoj in tehnologijo, ki ima  po svojih rednih poteh kontakt z zbornicami in drugimi interesnimi 

združenji, ki zastopajo MSP«. Interes MSP je torej organizirano prisoten posredno, skozi 

aktivnosti resornih administrativnih oblasti. V povezavi s tem je predstavnik NA podal odlično 

pripombo oz. predlog, da »bi bilo zelo koristno, ko bi partnerji pri sebi izdelati analizo, kaj od 

načrtovanega so s projektom dosegli in ali so s projektom zadovoljni«, saj bi na takšen način, s 

takšnimi informacijami lažje neposredno vstopali v proces upravljanja Programa.  

Precej izstopa mnenja predstavnika OU, ki pri tem vprašanju izpostavi vlogo in pomen EK: »V 

finančni perspektivi 2007-2013 je EK odločilno vplivala na razvoj dogodkov na Programu, tako 

v fazi programiranja kot v fazi izvajanja. EK se je zelo izpostavila zlasti s pobudo razširjenega 

upravičenega območja Programa, z vključitvijo »ex novo« dveh italijanskih provinc na osnovi 

koncepta morske meje. Šlo je za novost in velik izziv za Program, ki ni imel izkušnje z 

upravljanjem tako velikega, gospodarsko in politično vplivnega območja in tolikšnega obsega 

sredstev. Zato je bila vloga EK odločilna.« Vloga EK kot ključnega deležnika Programa se je 

po mneneju predstavnika OU potrdila tudi v fazi izvajanja Programa, ko je morala EK pogosto 

»asistirati« partnerkam (DČ) pri razreševanju težav, kot npr. v fazi odobritve seznama projektov 

JR 2009 in potrjevanju ter objavi JR 2011.«   

Pri predstavnikih VP smo zaznali, da sicer razpolagajo z informacijami in znanji glede procesa 

upravljanja Programa, vendar pa se vanj vključujejo stihijsko in po načelu odziva na povabilo. 

Sodelovali (2) so na delavnicah, ki so bile organizirane s strani Programa in neposredno 

predstavili projektne ideje strukturam (2). Sogovornika sta ob tem  pohvalila odprtost in posluh 

struktur pri izgradnji projekta. Čeprav se ne štejejo med ključne deležnike, pa v pogovoru 

izpostavljajo pomembnost zgrajenih mrež, partnerstev, izkušenj sodelovanja ipd. Kot pravi 

eden do sogovornikov (VP): »Inštitucije na našem območju se dobro poznamo in dosti 

sodelujemo. To  poznanstvo je pomemben vir informacij in kapital pri pripravi projektov in 
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lobiranju.« Vse to so tudi oblike sodelovanja ključnih deležnikov pri ustvarjanju »podpornega 

okolja« te skupine deležnikov.  

Na pomen in slišanost potreb VP kaže tudi izjava predstavnika OU, da so »upravičenci na 

delavnicah izražali nekatere ideje, predloge, zamisli, kaj bi moral Program financirati in na 

kakšen način bi moral to izvesti«. To kaže na relevantnost partnerjev kot deležnikov Programa. 

En sogovornik (VP) pri tej temi dodal, da je »zelo pomembno, da imamo na drugi strani 

usposobljene, strokovne, kompetentne in dostopne sogovornike.«  

Večjo neaktivnost smo zaznali pri predstavnikih PP, ki sta jim podrobnejše poznavanje 

mehanizmov delovanja Programa in možnost sodelovanja partnerjev pri njegovem upravljanju 

nepoznana. Te naloge prepuščajo VP projektov: »VP skrbijo za promocijo projekta.« In ker se 

PP ne prepoznajo kot pomembne deležnike Programa, se tudi ne vključujejo v njegovo 

upravljanje na organiziran in aktiven način.  

Sklenemo lahko, da se vsi sogovorniki premalo zavedajo pomena in koristi sodelovanja VP in 

PP pri strateškem upravljanju Programa. Radzyner idr. (2014, 34) na to temo naštevajo številne 

koristi partnerskega principa pri upravljanju programov kohezijske politike v vseh fazah policy 

cikla: 

- boljša učinkovitost razvoja in spremljanja programov, 

- učinkovitejši izbor projektov,  

- večja legitimnost in transparentnost odločevalskega procesa, 

- večja zavezanost, predanost in pripadnost rezultatom programov, 

- možnost inoviranja in učenja  znotraj meja organizacije programov in 

- krepitev medinstitucionalnega sodelovanja na sektorski in teritorialni ravni. 

Ob tem pa moramo dodati pripombo predstavnika OU in NA, da je sicer pristop partnerstva in 

večnivojskega upravljanja (angl. multilevel governance) sicer zaželen a pogosto zahteven 

proces, ki lahko vodi do »sklepanju kompromisnih rešitev, ki za upravičence niso dobre« ali do 

zamud in celo zastojev Programa. Na »nesprejemljivo dolžino potrjevanja projektov na 

Programu« kot primer takšnega škodljivega lovljenja kompromisov, pa nas je opozoril eden od 

sogovornikov, predstavnikov VP. 

 

Katere okoliščine otežujejo večjo prisotnost MSP na Programu? 

Predstavnika OU in NA menita, da so PN OP dovolj široko zastavljene, da omogočajo polno 

sodelovanje MSP v projektnih pobudah. To je po njunem mnenju tudi dokaz, da so bile vsebine 

in potrebe, ki so blizu MSP, ustrezno ovrednotene in vpete v fazi programiranja, kljub 

odsotnosti predstavnikov interesne skupine MSP v procesu upravljanja.  

Predstavniki LP (2) se sicer s tem strinjajo, vendar hkrati poudarjajo, da v praksi ostaja 

privabljanje in vstop MSP v projekte težavno. Predstavniki PP pojasnijo, da je težava v tem, da 

Program in njegovi instrumenti niso dovolj usmerjeni v njihove potrebe po »razvoju 



 

90 

 

gospodarstva, spodbujanju MSP in podpori pilotnim projektom s hitrimi, neposrednimi in 

vidnimi učinki na območju«.  

Sogovorniki, tudi MSP priznavajo, da so razlogi za nizko udeležbo MSP na Programu tako na 

strani Programa kot na strani MSP samih. Po večini se sogovorniki strinjajo, da so ovire, ki 

izhajajo iz Programa, naslednje: 

- zahtevna projektna prijava s kopico »nepotrebnih« informacij in prilog, 

- finančni tok po principu povračil nastalih izdatkov na projektu v kombinaciji z zelo dolgimi 

roki pregledovanja poročil in nakazovanja sredstev (»v povprečju več kot leto dni od oddaje 

poročila«),  

- strogi pogoji za pridobivanje predplačil,  

- birokratizacija poročanja, 

- nejasnosti glede možnosti prihodkov na projektih in dolžnosti zagotavljanja trajnosti 

rezultatov 5 let po zaključku projekta,  

- zahteve in omejitve glede državnih pomoči, 

- težava z zamiki v izvajanju Programa, ki povzroča, da vsebine, ki so vezane na sodobne 

tehnologije, v tem času zastarajo in projekt oz. njegovi rezultati izgubijo velik del svoje 

vrednosti in tržne zanimivosti, 

- sofinancirane aktivnosti v okviru Programa so »premalo konkretne«, 

- ukrepi niso usmerjeni v »podporo internacionalizaciji.  

Najmočnejše soglasje sogovornikov je glede administrativne pre-zahtevnosti poročanja 

(predstavnik NA temu pravi »zahtevna papirologija«, vsi VP in PP pa »birokratizacija«) in 

dejstva, da upravičenci »predfinancirajo« Program. Kot povzame eden od PP svojo izkušnjo: 

»Koristi na projektu so bile precej manjše od predvidenih predvsem zaradi nesorazmerno veliko 

potrošenega časa in energije za poročanje.« Navodila in smernice Programa so v nekaterih delih 

»prekompleksna in neživljenjska«, zato so sogovorniki pričakovali fleksibilno tolmačenje in 

boljši osebni pristop zaposlenih na Programu. Podobno ugotavlja tudi raziskava, ki jo je naročil 

Evropski parlament (Radzyner idr. 2014, 40).  

Sogovorniki (VP in PP) se pritožujejo, da niso imeli dovolj vpliva ne samo v fazi načrtovanja 

OP, temveč tudi v fazi izvajanja razpisov, konkretno pri definiranju meril za izbor projektov. 

Iz pogovora izhaja, da partnerji niso dovolj organizirano zastopani v telesih struktur, da bi lahko 

imeli pomembnešo vlogo pri izbiri projektov. Vsak izmed njih ima svoje kanale in poti iskanja 

svojih priložnosti, nimajo pa organiziranih kolektivnih, formalnih poti vpliva ali pritiska. Te bi 

bile nujne v vseh fazah izvajanja projekta, še zlasti v fazi implementacije, ko nastajajo dolgi 

roki potrjevanja poročil in povračanja sredstev, so jih izpostavili vsi sogovorniki. 

Predstavnik OU se zaveda težavnih okoliščin za MSP. »MSP so pomembna ciljna skupina 

Programa, zato obžalujem, da nismo uspeli doseči soglasja za objavo razpisa za »majhne 

projekte«, ki bi bili s poenostavjenimi postopki pisani na kožo MSP in manjšim lokalnim 

organizacijam.« V isti sapi pa doda, da so ovire v zvezi z izvajanjem projektov, ki jih 
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najpogosteje navajajo MSP, odraz splošnega zakonodajnega okvira EU in niso specifika 

Programa. 

Na drugi strani pa večina naših sogovornikov (5) izposavlja, da MSP po večini niso dovolj 

usposobljeni za sodelovanje v več let trajajočih mednarodnih projektih. Kot navajata dva 

predstavnika VP, se je pogosto zgodilo, da so podjetja že tekom priprav projekta odstopila, saj 

so spoznala že v tej fazi, kako administrativno zahtevno je upravljanje in izvajanje čezmejnih 

projektov. Eden od njiju pojasni: »Podjetja, zlasti mikro podjetja, se pogosto precenijo. 

Zmanjka jim časa in znanja. Poleg tega pa ne poznajo logike Programa«, oz. kot pravi drugi: 

»Njihovi resursi jim ne dopuščajo tovrstnega tveganja. Najprej se zaženejo, nato pa, ko 

spregledajo, da je projekt zanje časovno in finančno preobsežen, izstopijo. Njihov absorpcijski 

potencial ne prenese takšnih projektov.« Predstavnik PP povzame, da je »neodzivnost MSP 

predvsem odraz pomanjkanja časa, informacij in denarja za tako dolgoročne projekte, ki nimajo 

konkretnih ciljev in ne ustvarjajo kratkoročnih koristi.«  

Na zanimive izkušnje s sodelovanjem MSP na Programu opozorita predstavnik OU in 

predstavnik VP. Dogajalo se je namreč, da so projekti, ki so izvajali aktivnosti, katerih ciljna 

publika so bili MSP, zaradi njihove neodzivnosti imeli nemalo težav z doseganjem zastavljenih 

ciljev. Sogovornik, predstavnik VP izpostavi: »Nudili smo jim možnost predstavitve, 

promocije, usposabljanj, prenosa znanj in izkušenj, a jih to očitno ni zanimalo ali pa za to niso 

imeli časa, znanja, poguma.«  

Taisti sogovornik ob tem predstavi še en zanimiv pogled: »Podjetja se ne zavedajo, da že 

priprava projekta, proces oblikovanja projektne ideje, analiziranje, razmišljanje in celoten 

kreativni moment predstavljajo dodano vrednost podjetju.« 

Program doživlja podobne odzive s strani MSP kot drugi programi ETS (Interact 2013; 

Uusikylä idr. 2010). Interactova  študija (prav tam) kot pomemben zaviralni element za vstop 

MSP v upravljanje programov ETS in izvajanje projektov navaja nezaupanje med zasebnim in 

javnim sektorjem. Podobno izhodišče postavi tudi sogovornik iz skupine PP, ko pravi, da 

obstaja »načelno nezaupanje do projektov, kjer so po večini vpleteni subjekti javnega prava, saj 

v teh primerih ni v ospredju želja po doseganju dobrih rezultatov, pač pa vsi drugi cilji, 

predvsem financiranje rednega delovanja organizacij«.  

Na zaupanje se nanaša tudi opazka več predstavnikov partnerjev, da jim »kriteriji izbora 

projektov niso jasni«, da pa zagotovo drži, da »MSP niso prioriteta in so videni kot nekakšno 

vgrajeno tveganje v projektu«. S tem v zvezi vsi VP poudarjajo, da je potrebno biti zelo pozoren 

pri sestavi partnerstva. Pomembno je, da so partnerji organizacijsko in finančno sposobni 

izvajati projekt v celotnem njegovem trajanju in da imajo dobre »reference«, s katerimi 

prepričajo ocenjevalce. 
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Katere so druge, od Programa neodvisne okoliščine, ki bi lahko imele negativno vlogo pri 

odločanju MSP za sodelovanje na Programu? 

Skozi pogovor s sogovorniki smo v tem sklopu prišli do zanimivih spoznanj. Predstavniki LP 

in PP so se povečini strinjali, da velik del odgovornosti za neaktivnosti MSP na Programu 

morajo prevzeti MSP sami. Kot je pojasnil eden od sogovornikov, »se v času krize vsako MSP 

osredotoči na samega sebe in svoj nabor produktov, optimizira upravljanje resursov in išče nove 

trge in priložnosti, pri tem pa se ne zanaša na pomoč države«.  

Predstavniki PP in OU se strinjajo, da je upravičeno območje našega Programa kot zrelo tržišče 

za MSP (in v tej skupini zlasti srednje velika podjetja) premajhno, zasičeno in zato tržno 

zanimivo. MSP namreč iščejo svoje poslovne priložnosti na novih, večjih trgih v razvoju ali pa 

na tradicionalno pomembnih tržiščih v EU (Nemčija, Avstrija, Francija). 

Na zanimive okoliščine je spomnil tudi predstavnik NA. Istočasno ko sta bila odprta JR 2009 

in JR 2011, je bilo v Sloveniji na razpolago precej drugih instrumentov (razpisov), ki so bili 

»bolj pisani na kožo MSP« in so uspešneje in učinkoviteje odogovarjali na potrebe MSP (velja 

izpostaviti predvsem Programe Slovenskega podjetniškega sklada: financiranje investicij v 

opremo MSP z nepovratnimi sredstvi, semenski kapital za inovativna MSP, subvencioniranje 

obrestne mere za posojila za nakup opreme in za obratna sredstva ipd.).  

Razmišljanje v tej smeri je z dobro sintezo nadgradil predstavnik OU: »V predhodnih 

perspektivah so imele pomembno vlogo na Programu in v projektih gospodarske in obrtne 

zbornice. V finančni perspektivi 2007-2013 pa je bilo načrtovano neposredno sodelovanje 

MSP, zlasti na projektni ravni. S finančno in gospodarsko krizo pa so se MSP znašla v težavah, 

zato so se oprla na lastna sredstva in druge, zanje ugodnejše razpise. ETS in sodelovanje v 

partnerstvu je namreč smiselno kot nadgradnja poslovanja in zato izvedljivo v fazi, ko ima MSP 

dober denarni tok, ki mu omogoča sodelovanje v tovrstnih projektih.«  

Predstavnik OU je opozoril še na eno pomembno dejstvo o MSP: »Naše območje je prepleteno 

z družinskimi podjetji, ki pa jim na kraj pameti ne pride, da bi se povezala s sorodnimi podjetji 

in omogočila prenos znanj in izkušenj. Tega razumevanja o vrednosti povezovanja, sodelovanja 

in prenosa znanja žal ni v kulturi tukajšnjih podjetij«. In s tem so se strinjali tudi trije drugi 

sogovorniki in dodali, da »partnerstvo na projektu zahteva zaupanje, ki pa ne more temeljiti na 

kratkoročnih pričakovanjih«. Zato je po besedah predstavnika OU lahko »motor za zagon in 

aktivacijo naših MSP samo nekdo tretji, kot npr. konzorciji, raziskovalne postaje, tehnološki 

parki, ki bodo znali z inovativnimi, stimulativnimi pristopi ustvariti kritično maso zanimanja 

MSP.«  
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5.4.4 Sklepi  

Nosilci Programa prepoznavajo koristi strateškega upravljanja za uspešno in učinkovito 

realizacijo poslanstva in zastavljenih ciljev. Teoretičnim predpostavkam strateškega 

upravljanja so sledili zlasti v fazi programiranja (priprave strategije). Izvedli in upoštevali so 

spoznanja predhodnih analiz okolja (SWOT, vrednotenje predhodnega programa), oblikovali 

so poslanstvo in dologoročne cilje Programa. V proces programiranja so vključili predstavnike 

nekaterih interesnih skupin, med njimi pa ni bilo predstavnikov gospodarstva in MSP.  

V pogovorih smo pogrešali zavedanje o nujnosti učinkovitih korekcij notranjega okolja in v 

tem okviru krepitve administrativne in programske absorpcijske sposobnosti struktur Programa. 

Predstavnika struktur nas na ta vidik načrtovanja in izvajanja Programa nista opomnila, 

predstavniki partnerjev pač.   

Pomemben razlog za majhno prisotnost MSP na Programu je ravno v tej pomankljivosti 

strateškega upravljanja Programa, ki se seveda v polni meri odraža v fazi njegove realizacije. 

Vsi sogovorniki so soglašali, da Program naslavlja MSP kot pomembne upravičence/deležnike 

in da tako OP kot obravnavana JR ne vključujeta posebnih določb, s katerimi bi neposredno 

omejili udeležbo MSP na Programu. Vendar pa, kot nas opomni eden od sogovornikov, tudi ne 

uvajata stimulativnih ukrepov za spodbujanje večjega sodelovanja MSP v projektih ali na 

Programu. Še več, kot dodajajo vsi sogovorniki, v fazi izvajanja Programa je poleg oteževanih 

okoliščin, ki izvirajo iz EU regulative (npr. določbe glede državnih pomoči), še vrsta ovir, ki 

izvirajo neposredno iz določb in lastnosti Programa. Sogovorniki izpostavljajo zamude v vseh 

fazah izvajanja razpisov, administrativne ovire, neustrezne rešitev za financiranje projektnih 

aktivnosti in neučinkovite proceduralne določbe.  

Sogovorniki soglašajo, da se MSP (še) niso povsem identificirali s Programom. Odgovornost 

za nizko prisotnost MSP na Programu je po njihovem mnenju deljena. Na eni strani so MSP 

sami premalo aktivni, finančno in kadrovsko podhranjeni in usmerjeni na svoj osnovni posel in 

kratkoročne rezultate. Še toliko bolj to velja za obdobje krize, ko ni prostih razpoložljivih virov 

za investicije. Takšen pristop pa seveda ne omogoča vstopanja in oblikovanja trajnejši 

partnerstev, ki so značilna in nujna za  programe ETS.  

Na drugi strani pa ne moremo mimo vtisa, da je bilo za spodbujanje in pomoč pri vključevanju 

MSP na Programu in v projektih premalo storjenega tudi na strani struktur. Ovire, ki izhajajo 

iz določb EU zakonodaje, bi lahko omilili npr. z nagrajevanjem projektnih partnerstev z MSP 

v postopkih ocenjevanja (dodatne točke), hitrejšo obravnavo poročil MSP, predplačila za MSP 

ipd. Za ovire, ki izhajajo iz slabega strateškega upravljanja Programa (zlasti v fazi izvajanja 

OP), pa je potrebna izvedba ukrepov za odpravo administrativnih ovir za pospešitev postopkov 

črpanja sredstev. Za ta namen bi bilo smiselno oblikovati delovno skupino, v katero bi bili 

vključeni predstavniki partnerjev, tudi MSP. Predstavniki partnerjev so opozorili še na model 

financiranja projektnih aktivnosti. Čeprav je OP poleg nepovratnih sredstev omogočal tudi 

druge, fleksibilnejše oblike financiranja, se jih v izvedbi Programa strukture niso posluževale. 
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Kot so omenili nekateri sogovoriki bi lahko bili tovrstni instrumenti oz. oblike sofinanciranja v 

kombinaciji z manj administracije in poenostavjenimi postopki bolj prilgojeni in zanimivi za 

MSP. Podobnega mnenja je bil zanimivo tudi predstavik OU, ki je izpostavil razpis za majhne 

projekte, ki bi bil pisan na kožo prav manjšim partnerjem (tudi MSP), a se žal zaradi nestrinjanja 

partnerjev Programa in zamud pri izvanjanju drugih instrumentov na Programu ni izvedel. 

In prav usklajevanje interesov partnerjev Programa (nacionalinih in regionalnih interesov DČ) 

je še eden od pomembnih vidikov strateškega upravljanja Programa. Nanj sta opozarjala 

predstavnika struktur, posredno pa tudi nekateri predstavniki VP in PP. Upravljanje konfliktov 

znotraj Programa je bilo po besedah predstavnika OU težavno in dolgotrajno. Posledice tega so 

bile zamude v programiranju in izvajanju Programa ter neizpolnjevanje zastavljenih vsebinskih 

in finančnih ciljev. Breme tega, kot izpostavljajo sogovorniki (VP in PP), pa so v končni 

instanci nosili projektni partnerji s krčenjem sofinanciranja projektov. In to so sporočila, ki 

MSP ne vlivajo zagona za sodelovanje na Programu.       
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6 SKLEPI 

Podprti z »Lizbonsko agendo« in dodatno spodbujeni s finančno in gospodarsko krizo so se  

programi ETS, med katere sodi tudi Program, v finančni perspektivi 2007-2013 prvič 

intenzivneje usmerili tudi v financiranje projektov na področju podjetništva, raziskav in 

razvoja. To je pomenilo, da so med pomembne ciljne deležnike teh programov vstopili tudi 

MSP (Uusikylä idr. 2010).  

Programi ETS so imeli nemalo težav z neodzivnostjo »novih« deležnikov na eni strani in s 

prilagajanjem pravil in postopkov novim okoliščinam, potrebam. V pretekosti so bili namreč ti 

postopki prilagojeni javnim, po večini večjim subjektom, ki so seveda imeli drugačne potrebe 

in izkušnje.  

Študija Interacta (2013, 10), ki je zajela 9 transnacionalnih in 24 čezmejnih programov, je 

pokazala, da so bili MSP prisotni v povprečju v 22 % sofinanciranih projektov in so v povprečju 

predstavljali 8,4 % vseh partnerjev. Avtorji študije ob tem dodajo, da so te številke, glede na 

vse ovire in izzive, ki jih MSP srečujejo skozi prijavo in izvajanje projektov na programih ETS, 

spodbudne (prav tam).  

Podobne izkušnje beleži tudi Program, zato nas je v okviru naše naloge zanimalo, kakšno vlogo 

je imel proces strateškega upravljanja Programa na prisotnost MSP v projektih.  

Najprej smo s kvantitativno analizo sekundarnih virov podatkov preverili dejansko prisotnost 

MSP na dveh JR, ki sta bila izvedena v okviru Programa. Ugotovili smo, da so bili MSP prisotni 

v 36,6 % sofinanciranih projektov in so v povprečju predstavljali 6,7 % vseh partnerjev. Nadalje 

smo s tehniko analize vsebin relevantnih dokumentov pregledali vse tri faze strateškega 

upravljanja Programa: načrtovanje (oz. programiranje), izvajanje in evalvacijo. Za poglobljeno 

razumevanje dogodkov in informacij smo raziskavo dopolnili še s polstrukturiranimi intervjuji 

nosilcev Programa in predstavniki VP in PP.  

V nadaljevanju podajamo sklepne ugotovitve naše raziskave, predstavljene po posameznih 

fazah strateškega upravljanja Programa. V zaključku pa dodajamo predloge izboljšav v 

strateškem upravljanju, ki bi po našem mnenju pripomogle k večji prisotnosti MSP na 

Programu. 

 

Faza programiranja 

Izhajajoč iz analize dokumentov ugotavljamo, da je z vidika prepoznavanja in umeščanja 

vsebin, ki so vezane na MSP, ključni programski dokument (OP), usklajen s strateškimi 

smernicami politik ETS. Dolgoročni cilji in ciljne skupine OP ustrezajo vertikali »Lizbonske 

agende« in sledijo potrebam upravičenega območja, ki so bile identificirane v analizi okolja in 

predhodnega vrednotenja.  
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V fazi programiranja so strukture uspešno izvedle ključne aktivnosti; oblikovali so poslanstvo, 

prepoznali zunanje in notranje dejavnike upravičenega območja, določili dolgoročne cilje (PN) 

in se uskladili glede strategije izvedbe Programa (instrumenti za izbor projektov). Skozi ta 

proces so strukture prepoznale in upoštevale pomen realne, finančne in programske 

absorpcijske sposobnosti upravičenega območja in oblikovale strategijo (OP), ki je vključujoča 

tudi do MSP, pa čeprav sami v tem procesu neposredno niso sodelovali.  

Koristnost vključevanja vsebin vezanih na MSP v OP so potrdili tudi sogovorniki v intervjujih. 

Zanimivo pa je, da predstavniki VP in PP razumejo strateško upravljanje Programa kot proces, 

v katerem oni sami nimajo vloge. Še zlasti to velja za PP MSP, ki sebe ne prepoznajo kot 

pomembne deležnike Programa, ki bi smeli in morali sodelovati pri njegovem oblikovanju in 

izvajanju.  

Ugotavljamo torej, da je bil princip partnerstva pri strateškem upravljanju Programa izveden le 

deloma oz. z vključevanjem zgolj interesnih skupin, ki so bližje nacionalnim in regionalnim 

oblastem obeh DČ. Nizka zavest MSP o pomenu njihovega aktivnega vključevanja v strateško 

upravljanje Programa je v veliki meri rezultat slabe komunikacije struktur kot tudi neaktivnosti 

same interesne skupine MSP. MSP in na splošno interesne skupine deležnikov so se le poredko 

vključevale v proces upravljanja Programa. Če izhajamo iz Andreasena in Kotlerja (2008, 83), 

bi bil v tem delu smiseln jasno oblikovan in koordiniran marketinški splet, ki bi naslavljal 

potrebe in želje ciljnega trga (upravičenega območja) s strategijo pozicioniranja. To bi bilo zelo 

koristno zlasti za vključevanje »novih« upravičencev (kot npr. MSP), ki dosedaj Programa niso 

poznali.    

Nizka prisotnost in vključenost informacij o potrebah in zmožnostih nekaterih pomembnih 

ciljnih skupin Programa (predvsem MSP) pomeni slabše izhodišče za pripravo in izvedbo 

instrumentov Programa. JR in izvedbeni postopki so za razliko od OP vsebovali nekatere 

elemente, ki so ovirali vstopanje MSP v partnerstva projektov.    

Poleg tega pogrešamo v fazi programiranja tudi temeljito analizo usposobljenosti in 

pripravljenosti struktur (organizacije) za izvedbo geografsko in finančno precej obsežnejšega 

ter interesno kompleksnejšega Programa kot v predhodni perspektivi. Ta bi predstavjala 

izhodišče za ustrezne prilagoditve strukture, kadrovskega načrta in izvedbenih postopkov v 

okviru JR. 

 

Faza izvajanja 

Kot so izpostavili naši sogovorniki predstavlja Program pomemben element okolja podjetij in 

organizacij z upravičenega območja in lahko pripomore k sooblikovanju okoliščin, v katere so 

ti subjekti vpeti. V raziskavi smo ugotovili, da se v fazi izvajanja skladnost Programa s 

smernicami ETS v delu, ki se nanaša na vsebine, ki so blizu MSP, izgublja. Oba obravnavana 

JR pri določanju možnih upravičencev sicer sledita OP in ne uvajata specifičnih določb, ki bi 
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neposredno omejevale ali prepovedovale vstop MSP v partnerstva na projektih. Vendar pa smo 

z  analizo vsebin nekaterih določb in postopkov pokazali, da pa JR posredno otežujeta 

sodelovanje MSP na Programu. Te naše ugotovitve so potrdili tudi sogovorniki v intervjujih. 

Koristnost Programa za MSP se je skozi izvajanje izgubila. Zato Program ni uspel nasloviti 

MSP in spodbuditi njihovih odločitev glede investicijske ali razvojne dejavnosti.  

Izpostaviti je potrebno naslednje elemente: 

- Merila za izbor projektov 

Razdelitev uteži med posameznimi sklopi meril in znotraj sklopov meril ni v ničemer 

spodbujala vključevanja MSP v projektna partnerstva. Vsebine kot je strateškost projektov, 

čezmejni vpliv, povezljivosti na območju so imele pri ocenjevanju večjo utež kot izvedljivost 

projekta in pričakovani rezultati. Iz analize meril za izbor projetov smo ugotovili, da so bile 

lastnosti in prednosti velikih javnih subjektov bolje vrednotene kot tiste, ki jih pripisujemo 

MSP.  

- Postopek imenovanja ocenjevalcev 

V postopku ocenjevanja in izbire projektov ima zelo pomembno vlogo sestava ocenjevalcev. V 

primeru Programa so vsi ocenjevalci prihajali iz javnih institucij (večinoma ministrstev). Po 

našem mnenju se je neuravnotežena sestava ocenjevalcev glede na pravni status njihovih 

organizacij odražala tudi v ocenah in izboru projektov. Podatki o deležih neuspešnih MSP in 

vlog, ki vključujejo MSP, kažejo, da je njihov osip relativno večji od osipa drugih partnerjev 

oz. vlog. Menimo, da so ocenjevalci iz javnega sektorja bolj zaupljivi in naklonjeni večjim, 

njim poznanim javnim subjektom kot pa MSP. Podobno ugotavljata tudi Interactovi študiji 

(Interact 2013, 15; Uusikylä idr. 2010), ki sta pokazali, da prevladujoča miselnost odločevalcev 

v procesu upravljanja programov ETS in vzpostavljena delovna kultura v splošnem preferira 

subjekte javnega sektorja. Takšno mnenje so delili tudi sogovorniki PP MSP v intervjujih. K 

oblikovanju takšne percepcije, po kateri so MSP videni kot novost in tveganje, po našem 

mnenju izhaja iz pomanjkanja izkušenj sodelovanja z MSP. 

- Neprilagojenost izvedbenih določil instrumentov na potrebe MSP 

Zelo pomembno je, kako so oblikovani izvedbeni instrumenti. V našem primeru strukture niso 

dovolj dobro ocenile realne in finančne absorpcijske sposobnosti MSP in temu prilagodile 

instrumentov in izvedbenih postopkov.  

Glede dejstva, da so upravičenci »predfinancirali« Program so se strinjali vsi sogovoniki. 

Sistem financiranja je bil osnovan na načelu povračil nastalih in poročanih izdatkov in le v zelo 

omejenem obsegu s predplačili. V kombinaciji z administrativno kompleksnim sistemom 

poročanja, obsežnimi zamudami pri pregledovanju in potrjevanju poročil, je to za MSP 

predstavljalo pomembno tveganje z vidika upravljanja likvidnosti (Uusikylä idr. 2010).  

Predstavniki MSP so dodali, da je v splošnem težava v tem, da Program in njegovi instrumenti 

niso bili dovolj usmerjeni v njihove potrebe po »razvoju gospodarstva, spodbujanju MSP in 
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podpori pilotnim projektom s hitrimi, neposrednimi in vidnimi učinki na območju«. Sklepamo, 

da je to v veliki meri odraz že omenjenega dejstva, da MSP niso imeli ustrezne interakcije s 

Programom v fazi programiranja in v fazi izvajanja razpisov, zato njihove potrebe niso bile 

ustrezno prepoznane in implementirane. 

Po pripovedovanju naših sogovornikov (VP) se je pogosto zgodilo, da je MSP odstopilo od 

projektnega predloga že v fazi prijave vloge, saj je spoznalo, da ni doraslo administrativno 

zahtevnemu upravljanju in izvajanju aktivnosti čezmejnega projekta. Razpoložljivi kadrovski 

in finančni potencial MSP ne prenese tovrstnega tveganja. Kot je povzel predstavnik PP MSP, 

je »neodzivnost MSP odraz pomanjkanja znanj, časa, informacij in denarja za tako dolgoročne 

projekte, ki nimajo konkretnih ciljev in ne ustvarjajo kratkoročnih koristi.«  

Pri tem gre na eni strani za slabo programsko absorpcijsko sposobnost Programa v smislu 

prilagojenosti javnih razpisov na potrebe in zmožnosti okolja. Na drugi strani pa, kot so nas 

opozorili tudi nekateri sogovorniki, gre za slabo realno in finančno absorpcijsko sposobnost 

MSP za organizacijo, izvedbo in predfinanciranje sodelovanja v več let trajajočih mednarodnih 

projektih. 

Zlasti težave s finančno absorpcijsko sposobnostjo MSP, ki so v večini mikro podjetja in 

družinska podjetja (opomba OU), v kombinaciji z dolgoročno naravnanostjo rezultatov  

projektov in obdobjem ekonomske in finančne krize, pomembno vpliva na orientiranost MSP 

na Program. MSP v tovrstnih projektih namreč ne vidijo srednjeročne možnosti za zaslužek in 

ustvarjanje dobička (kar je njihovo poslanstvo). Calabrese (2013) povzema ugotovitve študije 

Standish Group iz leta 2009, po kateri je zgolj 32 % projektov uspešno izpeljanih, 44 % jih je 

imelo težave s proračuni ali pa časovnico, 24 % pa jih je propadlo. Zato, pravi (prav tam), je 

pomembno, da so projekti oblikovani na način, da organizaciji predstavljajo dodano vrednost, 

vrednoteno skozi krepitev dolgoročne strategije in poslanstva organizacije.  

- Administrativna usposobljenost struktur za izvajanje Programa 

Prilagoditev in okrepitev organizacijske strukture v podporo izvedbi strategije je pomembna 

aktivnost faze strateškega upravljanja. Menimo, da je bilo v primeru Programa premalo 

pozornosti namenjene preverbi in izgradnji administrativne usposobljenosti struktur za izvedbo 

njenih aktivnosti, vezanih na fazo implementacije OP. Del te administrativne neusposobljenosti 

struktur utemeljujemo z neustreznostjo instrumentov glede na zmožnosti in potrebe MSP, ki 

smo jih opisali zgoraj. Drugi vidik predstavlja časovna dimenzija izvajanja obeh JR z velikimi 

zamudami pri vseh aktivnostih. Tretji vidik pa predstavljajo težave pri usklajevanju partnerjev 

Programa in slabo upravljanje konfliktov znotraj organizacije. Po besedah sogovornikov, 

predstavnikov struktur, so konflikti med partnerji Programa predstavljali pomembne prepreke 

pri doseganju zastavljenih ciljev organizacije in ustvarjali velike zamude na Programu. Zamude 

v izvajanju Programa pa so vodile v nedoseganje letnih finančnih ciljev v letih 2012 in 2013 in 

posledično v izgubo več kot 5 % sredstev Programa.  
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Da je bila administrativna absorpcijska sposobnost struktur slaba, sta se v pogovoru strinjala 

tudi predstavnika struktur. Nanjo pa so opozorili tudi pripravljalci vmesnega vrednotenja 

Programa (2013 in 2015). 

Seštevek vseh navedenih okoliščin se je odražal v slabšem absorpcijskem potencialu Programa. 

Del tega bremena so nosili tudi MSP, ki so bili zaradi nepripravljenosti in neprilagojenost na 

tovrstne okoliščine, slabo vključeni v Program oz. so imeli na projektih veliko težav, predvsem 

vezanih na financiranje.  

 

Faza vrednotenja 

Predhodna evalvacija Programa je podala potrebe in izzive upravičenega območja z vidika 

vplivov na okolje in predstavila smernice za fazo programiranja. OP je v celoti sledil tem 

smernicam. Pri vkjučevanju ukrepov Lizbonske agende je OP izhajal iz predlogov zaključnega 

vrednotenja predhodnega programa, INTERREG IIIA Slovenija Italija 2000-2006. CPVO in  

zaključno vrednotenje predhodnega programa sta nudila strukturam širok nabor informacij v 

podporo boljšemu upravljanju.    

Vendar pa je že vmesno vrednotenje opozorilo na številne pomanjkljivosti v fazi izvajanja 

Programa. Z vidika naše naloge so pomembna zlasti opozorila glede težav s programsko in 

administrativno absorpcijsko sposobnostjo. Ker pa je tudi vmesno vrednotenje zamujalo in so 

bili vsi instrumeti v tem času že izvedeni, strukture niso imele možnosti teh koristi 

implementirati pravočasno v celoti.  

 

Predlogi za okrepitev sodelovanja MSP na Programu v prihodnje 

V splošnem lahko zaključimo, da bo za večjo vključitev MSP v Program potrebno najprej 

aktivno pristopiti k razumevanju potreb MSP in jih v nadaljevanju spodbuditi k vključevanju v 

proces programiranja in izvajanja Programa. Modele upravljanja, skupaj s principom 

partnerstva in »multi level« odločevalskega procesa (Ferry idr. 2007; Kohler-Koch in Larat 

2009, po Beck 2015a, 10; Wostner 2008) bo potrebno prilagoditi potrebam okolja. Vsi 

relevantni  interesi morajo sodelovati v tem procesu enakopravno in sorazmerno z njihovo 

vlogo v okolju.  

Izhajajoč iz naše študije, izsledkov študije Interacta (2013, 19), Evropskega parlamenta 

(Radzyner idr. 2014) in poročil vrednotenja Programa (Greta in MK Projekt 2015, 20-28), 

predlagamo naslednje ukrepe v podporo okrepljenemu sodelovanju MSP:  

- okrepiti je potrebno informiranosti MSP glede Programa, izvedbenih dokumentov ter 

podporne dokumentacije. Ferry idr. (2007, 71) poudarja pomen vzpostavljenih 

informacijskih kanalov na teritoriju, spletnih portalov, info-točk, usmerjenih promocijski 

aktivnosti, srečanj, dogodkov ipd.,  

- več institucionalne podpore upravičencem, zlasti ključnim, novim, neizkušenim,  
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- preveriti smiselnost izvedbe dvofaznega postopka prijave projektov. Takšen postopek se je 

izkazal za primernega, ko je interes s strani upravičencev zelo velik (Ferry idr. 2007). Po 

tem postopku gredo v drugo, administrativno zahtevnejšo fazo prijavljanja in ocenjevanja 

samo projekti, ki so v prvi fazi (t. i. expression of interest) predlagali projekt, ki je povsem 

skladen s cilji programa. Danes se takšnega postopka poslužuje večina transnacionalnih 

programov (Alpine Space, Central Europe), 

- po vzoru zakonodajnega postopka bi bilo smiselno tudi v primeru priprave besedil javnih 

razpisov in razpisne dokumentacije izvesti t. i. „MSP test“ (EK 2016a, 25), ki poda oceno 

z vidika učinka dokumentacije in postopkov na MSP. Gre za orodje, ki bi ob pravilni 

uporabi omogočilo boljši dialog med deležniki v procesu priprave instrumenta in zagotovilo 

uspešnejše in učinkovitejše rešitve za vse deležnike,  

- pri izboru ocenjevalcev bi morali poleg strokovnosti, kompetenc in teritorialnega ključa 

slediti tudi uravnoteženosti glede pravnega statusa njihove matične organizacije.  

Gospodarstvo oz. njihove interesne skupine bi morale sodelovati v procesu predlaganja in 

izbora ocenjevalcev,      

- nagraditi bi bilo potrebno vključevanje MSP v projektna partnerstva s pozitivno 

diskriminacijo/selekcijo pri ocenjevanju vlog,  

- v fazi predložitve vlog in ocenjevanja projektov so ključnega pomena jasna in enostavna 

pravila, ki omogočajo na eni strani lažje prijave, na drugi strani pa lažje in hitrejše 

ocenjevanje,  

- poenostavitev uveljavljanja stroškov in poročanja,  

- pomembne spremembe v smeri prilagoditev MSP bi moral doživeti sistem financiranja, ki 

bi omogočal manjši pritisk na likvidnost MSP. 

- nujno je okrepiti učinkovitost struktur pri pregledovanju poročil in nakazovanju sredstev, 

- smotrnejša uporaba informacijske tehnologije za spremljanje projektov in Programa, 

- pri evalvacijah je potrebno več pozornosti nameniti tudi vidiku učenja in rasti, s konkretnimi 

predlogi za okrepitev sposobnosti za spremembe in izboljšave Programa, struktur in 

postopkov (Batterbury 2006), 

- evalvacija mora biti stalen, ažuren, kontinuirani proces, ki zagotavlja aktualne podatke 

glede razvoja, trenda in napredka. Evalvacije svojo uporabno vrednost dosežejo le, če so 

časovno usklajene s potrebami Programa. Pri tem morajo naročniki upoštevati reakcijski 

časa za korektivne ukrepe, ki izhajajo iz ugotovitev evalvcije. Izsledki evalvacije morajo 

služiti kot podlaga za pravočasno odkrivanje in odpravljanje napak ter učinkovito 

upravljanje Programa (prav tam). 
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