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1. UVOD 
 
Namen pričujočega poročila je podati objektivno mnenje o kvaliteti implementacije Programa 
Pobude Skupnosti Equal (v nadaljevanju: PPS EQUAL) v Republiki Sloveniji v obdobju od 
začetka izvajanja programa do konca pripravljalnega obdobja 28. aprila 2005.  
 
Specifični cilji vrednotenja vključujejo:  

1. Ovrednotiti kakovost prvih in začetnih aktivnosti za dosego zastavljenih rezultatov; 
2. Ovrednotiti doprinos aktivnosti k skupnim ciljem PPS EQUAL; 
3. Ovrednotiti kakovost partnerstev in njihovega delovanja: kakovost delovanja vsakega 

posamezno, procesov in njihovih produktov; 
4. Ocena preglednosti izpeljave programa in managementa; 
5. Ocena ozadja vsebine programa, potencialno in začetno učinkovanje;   
6. Ugotoviti morebitno dodano vrednost programa k politikam trga dela in njegov 

prispevek k praksi;  
7. Identificirati prihodnjo izvedljivost v kontekstu programa aktivne politike 

zaposlovanja oziroma aktivnosti ukrepov Evropskega socialnega sklada ter oceniti 
kakovost sestavin programov PPS EQUAL za naslednje programsko obdobje 2007-
2013; 

8. Oceniti, koliko so aktivnosti pobude že vključene v nacionalne politike in aktivnosti,  
9. Ugotoviti, ali aktivnosti PPS EQUAL olajšujejo učne procese med nacionalnimi 

udeleženci,  za dosego večje usposobljenosti in kapacitet; 
10. Podajanje komentarjev in izdelava predlogov vsebinskih dopolnitev evalvatorja z 

namenom boljšega doseganja ciljev ukrepov in doseganja medsebojnih sinergij v 
partnerstvu; 

11. Predlaganje dobrih praks in podajanje komentarjev o njih ter možnosti prenosov 
primerov dobrih izkušenj. 

 
Poročilo prestavlja izsledke vrednotenja izvedbe programa. Smisel vrednotenja ni le nadzor, 
ampak ustvarjanje konkretnih in uporabnih predlogov za nadaljnje delo v tem programskem 
obdobju ter možnosti za vključevanje načel, ugotovitev in dobrih praks PPS EQUAL v 
naslednje programsko obdobje. Pomemben namen vrednotenja je razkrivanje, ali se delajo 
prave stvari na pravi način – identifikacija dobre prakse oziroma učinkovitih in uspešnih 
metod tako razvojnih partnerstev kot samega organa upravljanja. Pri vrednotenju se držimo 
načela »substance over form«, kar pomeni, da ima vsebina izvedbe prednost pred obliko.  
 
Smisel vrednotenja nikakor ni podvajanje dela organa upravljanja, ki obsega spremljanje in 
nadzor nad delom posameznih razvojnih partnerstev, ki izvajajo različne programe. 
Pomembno je tudi, da se oceni delo organa upravljanja in ostalih organov, ki sodelujejo pri 
izvedbi in vrednotenju programa z namenom, da se pripomore k čim bolj kvalitetni izvedbi 
programa.    
 
Pri pričujoči evaluacijski raziskavi oz. vrednotenju, katerega rezultat je to poročilo, je bila 
uporabljana kombinacija kvantitativnih in kvalitativnih metod družboslovnega raziskovanja, 
pri čemer so uporabljeni naslednji pristopi: 

1. programski pristop kot sistematično zbiranje informacij o značilnostih in izidih 
programov, da bi na tej osnovi izboljšali izvajanje programa ali oblikovali nove 
programe; 
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2. pristop z vidika širših ciljev / smotrov – sistematično zbiranje informacij o tem,  v 
kolikšni meri program dosega zastavljene cilje in o tem, ali program dosega širše 
zastavljene namene; 

3. procesni pristop, v katerem se analizira potek implementacije programa, pa tudi vložke 
ter izide / outpute. 

 
Specifični cilj ovrednotiti kakovost delovanja vsakega razvojnega partnerstva (v nadaljevanju: 
RP) posamezno, procesov in njihovih produktov zaradi objektivnih okoliščin ni bilo možno 
izvesti v celoti v tako kratkem roku, ki ga je predvidevalo prvo poročilo. Zato je bil izmed 
vseh RP izbran samo vzorec vseh razvojnih partnerstev, v naslednjih poročilih pa bodo 
podrobno predstavljene ugotovitve, ki se nanašajo na vsa razvojna partnerstva.  
 
Ker glavnino poročila predstavlja ocena implementacije pripravljalne faze posameznih 
razvojnih partnerstev, se tu velja ustaviti ob metodologiji izbora vzorca. V Sloveniji je organ 
upravljanja izmed 81 vlog1, ki so prispele na javni razpis, izbral 26 RP. Največ RP je bilo 
izbranih za Ukrep 1 – »Zaposljivost«. Za Ukrep 1 je bilo namenjenih največ sredstev in prišlo 
je tudi največ prijav. Izbranih je bilo 16 RP. Za Ukrep 5 – »Prilagodljivost« je bilo izbranih 5 
RP, za Ukrep 8 – »Enake možnosti« so bila izbrana 4 RP in za Ukrep 9 – »Iskalci azila« 1 RP. 
 
 
Ukrep Število prispelih prijav, 

ki so bile ustrezno 
dopolnjene  

Število izbranih projektov 
oz. partnerstev 

Število partnerstev, 
vključenih v 
vrednotenje  v 
pripravljalnem 
obdobju  

Zaposljivost 52 16 5
Prilagodljivost 18 5 3
Enake možnosti 6 4 2
Iskalci azila  1 1 1
Skupaj 77 26 11
Tabela 1: Število prispelih prijav na javni razpis, število izbranih partnerstev in število partnerstev, 
vključenih v vrednotenje pripravljalne faze 

 
Za vrednotenje je bilo zaradi majhne populacije (26 RP oziroma enot) in ker gre za vsebinsko 
vrednotenje nesmiselno uporabiti statistične metode. Ravno tako cilj vrednotenja za to 
obdobje ni ocenjevanje vsakega RP posebej (saj je to opravila razpisna komisija, kot je 
predvideno tudi za posamezna poročila in rezultate, ki jih RP oddajajo za posamezna obdobja 
dela), ampak ocena izbranih RP glede na specifične cilje pričujočega vrednotenja (denimo 
ovrednotiti kakovost prvih in začetnih aktivnosti za dosego zastavljenih rezultatov, ovrednotiti 
kakovost partnerstev in njihovega delovanja in glede na ostale specifične cilje).  
 
Za izbor v vrednotenje tako upoštevamo načelo pomembnosti in tveganja – iz vsake skupine 
je bilo izbranih nekaj enot, ki so podrobno pregledane. V kolikor se med izbranimi enotami 
pokažejo večje razlike v kakovosti in zastavljenih ciljih ter aktivnostih za dosego le-teh, poleg 

                                                 
1 Na Ministrstvo je prispelo 78 prijav različnih razvojnih partnerstev, ker pa je eno od njih oddalo ločeno vsako 
kopijo prijave, se v začetnih dokumentih o postopku pojavlja število 81 prijav oz. vlog. Nadalje je bilo iz 
postopka izločeno razvojno partnerstvo, kjer prijavitelj ni bil upravičen do kandidiranja (dostavil je potrdilo 
Davčnega urada, da ni poravnal vseh davkov in prispevkov).  
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izbranih enot v vrednotenje vzamejo dodatne enote. V tem primeru to ni bilo potrebno, saj 
med enotami ni bilo zaznanih večjih odstopanj.  
 
Enote v vzorec niso bile izbrane slučajno, ampak na podlagi jasno postavljenih kriterijev. 
Osnovni kriteriji za izbor RP v vrednotenje so bili naslednji: 
- Vrednost odobrenih sredstev (osnovna predpostavka tega kriterija je, da je s tem v 

vrednotenju vključenih največ aktivnosti, ki so jih prijavitelji predvideli in naj bi jih 
izvajali v okviru RP); 

- Vsebina – partnerstvo oz. število partnerjev (na ta način je pri procesnem vrednotenju 
vključenih največ organizacij, ki so prejemnice finančnih sredstev) in izvajalke aktivnosti; 

- Kontekst oz. organizacijska oblika prijavitelja (največ sredstev in partnerstev so 
pridobile razvojne agencije oziroma razvojni centri, v vrednotenje pa je smiselno vključiti 
tudi druge oblike, profitne organizacije in društva). 

 
Za izbor v vrednotenje pri Ukrepu 1 – »Zaposljivost« je bil določen še dodaten kriterij: 
- Regionalni kriterij (v vzorec so tako vključena partnerstva, ki pokrivajo različne dele 

Slovenije), s čimer je bilo zmanjšano tveganje. 
 
Glede na zgoraj opisano je bilo pregledanih sledečih 11 enot: 
 

Izbrana partnerstva v okviru ukrepa 1 »Zaposljivost« 
Koordinator Ime RP 
Občina Škocjan (SI-1) Romski zaposlitveni center 
RRA Mura d.o.o. (SI-4) Romski izobraževalno informativni center 
YHD – Društvo za teorijo in kulturo 
hendikepa (SI-7) 

UFO – Union for Future opportunities  
(Partnerstvo za bodoče možnosti) 

RRA severne Primorske d.o.o. Nova 
Gorica (SI-15) 

MOST do uspešne vključitve na trg dela 

BSC Poslovno podporni center d.o.o. 
(SI-16) 

M-LAB, Laboratorij za mlade 

Tabela 2: Seznam izbranih partnerstev za vrednotenje pripravljalne faze v Ukrepu 1 »Zaposljivost«.  

 
Izbrana partnerstva v okviru ukrepa 5 »Prilagodljivost« 

Koordinator Ime RP 
EMINES družba za poslovne storitve 
d.o.o. (SI-17) 

Znanje je moč – vseživljenjsko učenje za vse 
(osveščanje in informiranje) 

RRA Sotla (SI-18) Razvojno partnerstvo Kozjansko 
RACIO SOCIAL, Zavod za razvoj 
socialnih in zaposlitvenih programov 
(SI-20)  

SINTEZA 

Tabela 3: Seznam izbranih partnerstev za vrednotenje pripravljalne faze v Ukrepu 5 »Prilagodljivost«.  
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Izbrana partnerstva v okviru ukrepa 8 »Enake možnosti« 

Koordinator Ime RP 
Inštitut za ekonomska raziskovanja (SI-
22) 

Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje 

Zavod za razvoj družinskega in 
ženskega podjetništva META (SI-24) 

EQUAL VESNA 

Tabela 4: Seznam izbranih partnerstev za vrednotenje pripravljalne faze v Ukrepu 8 »Enake možnosti«. 

 
Izbrana partnerstva v okviru ukrepa 9 »Iskalci azila« 

Koordinator Ime RP 
Fundacija GEA 2000 PROGRES 
Tabela 5: Seznam izbranih partnerstev za vrednotenje pripravljalne faze v Ukrepu 9 »Iskalci azila«.  

 
S svojo strukturo, ki obsega vrednotenje programiranja, oceno napredka v implementaciji po 
posameznem ukrepu in oceno administrativne kapacitete, poročilo sledi osnovnim 
predpostavkam vmesnega vrednotenja, ki so zabeležene v členu 42 (1) »Vmesno vrednotenje« 
Uredbe sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih 
skladih, ki določa, da vmesno vrednotenje glede na predhodno ovrednotenje preveri začetne 
rezultate pomoči, njihovo ustreznost in doseganje ciljev. Prvo poročilo pokriva izvedbo PPS 
EQUAL v Sloveniji do 28. aprila 2005, ko se je zaključila prvo – pripravljalno  obdobje.  
 
Pričakuje se, da bodo pričujoče in ostala poročila v seriji predstavljala tudi del osnove za Ex 
Post vrednotenje za celotno programsko obdobje 2004 – 2006. Ocena kvalitete izpeljave bo 
ocenjena skozi naslednje glavne dejavnike: 
- Kvaliteta programiranja 
- Kvaliteta implementacije programa preko posameznih projektov.  
- Učinki programa skozi elemente relevantnosti, trajnosti, uspešnosti in učinkovitosti. 
Pri tem bodo presojana ključna načela (1) inovativnosti, (2) povezovanja v partnersko mrežo, 
razširjanje prakse in osredotočeno ukrepanje; (3) transnacionalno sodelovanje, (4) 
osredotočeno ukrepanje za enake možnosti (gender mainstreaming); (5) partnerstvo; ter (6) 
okrepitev aktivnosti ukrepanja pobude. 
 
Na podlagi ocene kvalitete bo možno podati tudi predloge za izboljšanje PPS EQUAL v 
prihodnjem programskem obdobju. Ker je evaluacija zastavljena longitudinalno in bo 
potekala v obliki treh letnih poročil, bo možno ustreznost njenih priporočil spremljati tudi 
skozi njeno izvedbo in jih ustrezno korigirati. 
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2. POVZETEK 
 
Namen pričujočega poročila je podati objektivno mnenje o kvaliteti implementacije Programa 
Pobude Skupnosti Equal (v nadaljevanju: PPS EQUAL) v Republiki Sloveniji v obdobju od 
začetka izvajanja programa do konca pripravljalnega obdobja 28. aprila 2005. 
 
Ugotovljeno je bilo, da se je v Sloveniji začelo izvajanje PPS EQUAL s sprejemom 
programskega dokumenta PPS EQUAL aprila 2004 ter s sprejemom programskega dopolnila 
v juniju 2004. Javni razpis za financiranje razvojnih partnerstev pobude EQUAL je bil 
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 77/2004 dne 16. julija 2004. Poročilo 
obsega mnenje o izvedbi t.i. Action 1 oziroma pripravljalnega obdobja – aktivnosti, ki so se 
dogajale do 28. aprila 2005.  
 
Prve, začetne aktivnosti prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev PPS EQUAL v Sloveniji, 
saj so izbrana razvojna partnerstva ustrezno izbrana, upoštevajo načelo partnerstva v smislu, 
da jih sestavlja več partnerjev različnih organizacijskih oblik, ki skupaj predstavljajo 
kompetentne partnerje na področju posameznih ukrepov, da so predlagani delovni programi 
pregledanega vzorca prijav partnerstev izvedljivi. Hkrati je bilo opaženo, da je v procesu 
programiranja prišlo do določenih odmikov v terminologiji med programskim dokumentom 
PPS EQUAL in programskim dopolnilom  in da niso bili jasno opredeljeni splošni in 
specifični cilji posamezne aktivnosti v okviru posameznega ukrepa. To so področja, ki bi jih 
bilo v naslednjem programskem obdobju potrebno izboljšati. Ciljne skupine oz. posamezniki 
za posamezen ukrep so bili našteti relativno široko, seznam pa ni obsegal vseh možnih skupin 
oz. posameznikov. Ugotovljeno je bilo tudi, da je Republika Slovenija izbrala 4 ob možnih 
ukrepov znotraj PPS EQUAL: Ukrep 1, 5, 8 in 9. Pri tem se Ukrep 8 »Enake možnosti« do 
neke mere povezuje s horizontalno prioriteto EQUAL, hkrati pa je v Enotnem programskem 
dokumentu navedeno, da bo to prioriteto – ne glede na to, da je ena od prioritet EQUAL, 
Slovenija to izvajala skozi horizontalne prioritete.  
 
Prispevek aktivnosti k skupnim ciljem PPS EQUAL, torej podpiranju novih metod v boju 
proti vsem oblikam diskriminacije in neenakosti v povezavi s trgom dela skozi 
transnacionalno sodelovanje, ob hkratnem upoštevanju socialne in poklicne integracije 
iskalcev azila, se kaže skozi vzpostavitev sporazumov o razvojnem partnerstvu ter s tem, da 
so razvojna partnerstva našla transnacionalne partnerje. Možnosti za izboljšavo predstavlja 
predvsem vzpostavitev nacionalne podporne strukture oz. tehnične pomoči na strani organa 
upravljanja, ki do 28. aprila 2005 še ni bila izvedena, kar lahko škodi tudi kvaliteti izvedbe 
delovnih programov partnerstev v obdobju izvajanja in razširjanja.  
 
Partnerstva v programu PPS EQUAL so v pripravljalnem obdobju delovala v skladu z 
zastavljenimi aktivnostmi, njihovimi cilji in rezultati. V razvojnih partnerstvih so združili 
primerne ključne akterje glede na izbran Ukrep, tveganje pa predstavlja veliko število 
partnerjev (v nekaterih partnerstvih bistveno večje od predvidenega) v primeru, da me 
partnerji ne bo potekala konstantna odprta komunikacija. Partnerstva so v pripravljalnem 
obdobju dosegla predvidene kvanitificirane rezultate. 
 
Program PPS EQUAL in njegov organ upravljanja imata še bistvene možnosti za izboljšavo 
svoje vloge. V pripravljalnem obdobju ni bila vzpostavljena nacionalna podporna struktura v 
predvideni obliki, kar lahko škodi izvedbi samih delovnih programov razvojnih partnerstev. 
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Pomanjkanje operativne podpore s strani organa upravljanja so poudarila tudi določena 
razvojna partnerstva v poročilih o izvedbi pripravljalnega obdobja.  
  
Potencialno učinkovanje programa je ocenjeno kot pozitivno v primeru, da bodo partnerstva 
predstavila v resnici inovativne produkte partnerstev. V samem pripravljalnem obdobju so 
partnerstva dosegla predvidene cilje oz. rezultate, medtem ko bo realni doprinos glede na 
sedanje politike trga dela, aktivno politiko zaposlovanja in možnost aktivnosti pobude za 
vključitev v nacionalne politike in aktivnosti možno oceniti šele v vrednotenju izvedbenega 
dela. Velja pa, da razvojna partnerstva sama načrtujejo vključitev svojih ugotovitev in 
inovativnih prask in produktov v ukrepe politik (mainstreaming).  
 
Aktivnosti PPS EQUAL se v pripravljalnem obdobju v razvojnih partnerstvih združila veliko 
akterjev različnih organizacijskih oblik s področja trga dela in skupin oz. posameznikov, ki se 
na njem srečujejo z diskriminacijo in neenakostmi. Pogoji za vzpostavitev učnega procesa 
med nacionalnimi udeleženci so tako omogočeni, ali pa se bo ta dejansko izpeljal, pa je 
odvisno tudi od komunikacijskih poti v posameznem partnerstvu ter v podpori, ki jo bo 
razvojnim partnerstvom glede na razpoložljive vire nudil organ upravljanja.  
 
Priporočila, vezana na ugotovitve vrednotenja v pripravljalnem obdobju, so sledeča:  
- Priporočljivo je, da se v naslednjem programskem obdobju programski dokument in 

programsko dopolnilo pripravita čim prej. Ker gre za dva osnovna dokumenta programa, 
ki sta zelo pomembna informacija za potencialne prijavitelje, kakšni projekti bodo 
podpirani, daje le dovolj časa možnost za pripravo kvalitetnih projektov oz. razvojnih 
partnerstev. 

- Glede na to, da so kriteriji za vključitev v skupino »registrirano brezposelnih«, in 
»anketno« oz. ILO brezposelnih drugačni in da imajo pomemben vpliv na obseg 
posamezne skupine, bi bilo to potrebno v naslednjem programskem dokumentu bolj jasno 
opredeliti, kdo se šteje za brezposelno osebo po PPS EQUAL oz. za ukrepe, ki bodo 
sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada. Isto priporočilo velja tudi za opis ciljnih 
skupin za posamezen ukrep, kjer so vključeni brezposelni.  

- Glede na načelo transparentnosti bi bilo priporočljivo, da se v vseh dokumentih uporablja 
ista terminologija. 

- Priporočamo prilagoditev obrazcev glede na posamezno obdobje poročanja (pripravljalno 
obdobje, obdobje izvedbe in razširjanja).  

- Priporočamo, da vlogo predstavnika OU, odgovornega za izvajanje EQUAL in vlogo 
predsednika NO izvajata dve ločeni osebi.  

- Za učinkovito in uspešno izvajanje PPS EQUAL je nujno potrebno, da se dejansko 
vzpostavi podporna struktura s strani MDDSZ, ki bo RP dejansko v podporo pri izvajanju 
aktivnosti, da bodo imela RP občutek, da se v težavah pri izvajanju lahko posvetujejo z 
razpisovalcem. Edino na ta način je možno pričakovati, da bodo težave dejansko izražene 
in uspešno reševane, s čimer bo zagotovljena višja kvaliteta implementacije.  

- Potencialno veliko število partnerjev v okviru posameznega RP predstavlja tudi tveganje 
za izvedbo, saj mora biti med njimi vzpostavljena jasna in odprta komunikacija. Zato je 
izjemno pomembna sprotno vrednotenje notranjih evaluatorjev, ki spremljajo in 
vrednotijo, ali se delovni program izvaja po pričakovanjih.   

- Posamezna razvojna partnerstva morajo torej veliko pozornosti dati na dejstvo, da je 
potrebno poskrbeti tudi za dejansko krepitev moči in vpliva ranljivih skupin oz. njihovih 
predstavnikov in ne samo vključenost oziroma njihovo participacijo.  
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- V RP, ki kot ciljne skupine navajajo brezposelne osebe, je kot pogoj navedeno tudi 
sodelovanje Zavoda za zaposlovanje RS. Pri tem je potrebno zagotoviti natančne kontrole, 
da ne bi prišlo do večkratnega financiranja aktivnosti iz javnih virov. 
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-  
3. PROGRAMIRANJE  
 
 
Osnovna programska dokumenta PPS EQUAL – PPS EQUAL in njegovo PD – je pripravilo 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Področje trga dela, zaposlovanja in 
izobraževanja – Sektor za ESS. Že pred začetkom programiranja je bila osnovana delovna 
skupina za EQUAL, ki je vsebovala sedem članov. Vsi člani so bili iz Sektorja za ESS na 
MDDSZ, predsedovala pa mu je državna sekretarka, odgovorna za trg dela, zaposlovanje in 
izobraževanje.  
 
Organ upravljanja je ustanovil programski svet, v katerem so sodelovali predstavniki 
naslednjih državnih institucij: 
- Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; 
- Ministrstva za šolstvo, znanost in šport;  
- Ministrstva za gospodarstvo;  
- Ministrstva za finance; 
- Ministrstva za notranje zadeve; 
- Službe Vlade za strukturno politiko in regionalni razvoj;  
- Urada Vlade za enake možnosti. 
Poleg formalnega vključevanja vladnega sektorja v programiranje PPS EQUAL, so bili 
vključeni tudi akterji iz nevladnega sektorja. MDDSZ je organiziralo Forum o pobudi 
EQUAL, ki se ga je udeležilo več kot štirideset predstavnikov zainteresiranih skupin. PPS tudi 
navaja, da je bila pobuda od septembra 2002 devetkrat predstavljena na različnih dogodkih, 
poleg tega pa so potekala različna ad hoc sodelovanja.  
 
Pri pripravi PPS EQUAL so bili uporabljeni naslednji dokumenti: 
- Evropska strategija zaposlovanja (2003); 
- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (2001); 
- Državni razvojni program (2001);  
- Enotni programski dokument 2004 – 2006; 
- Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006; 
- Državni program boja proti revščini in socialni izključenosti in poročilo o uresničevanju 

programa;  
- Skupna presoja prednostnih nalog politike zaposlovanja v Sloveniji (Joint Assessment 

Paper – JAP); 
- Skupni memorandum o socialnem vključevanju (Joint Inclusion Memorandum - JIM); 
- Predhodna ocena PPS EQUAL. 
V shematskem prikazu se PPS EQUAL uvršča takole:  
 

EVROPSKA UNIJA 
REPUBLIKA SLOVENIJA

STRUKTURNI SKLADI 
PPS EQUAL 

EQUAL Ukrep 1 
EQUAL Ukrep 5 
EQUAL Ukrep 8 
EQUAL Ukrep 8 
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S stališča programiranja je pomembno tudi naslednje zaporedje:  
 
PROGRAMSKI 
DOKUMENT  

PROGRAMSKO 
DOPOLNILO 

JAVNI RAZPIS IZVEDBA 

 
 
Osnovo uspešne implementacije kateregakoli programa predstavlja njegovo uspešno 
programiranje. Program pobude skupnosti EQUAL (v nadaljevanju: PPS EQUAL), ki se 
financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada, je osnovan na naslednjih dokumentih:  
- Amsterdamska pogodba (posebej členi 146 – 148) 
- Uredba (ES) št. 1784/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 1999 o 

Evropskem socialnem skladu 
- Sporočilo Komisije Državam Članicam, ki določa navodila za iniciativno Skupnosti 

EQUAL  glede transnacionalnega sodelovanja, da se promovirajo nove metode boja proti 
diskriminaciji in neenakosti v povezavi s trgom dela (2000/C 127/ 02)2 

- Uredba Sveta (ES) št. 1260/99 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih 
skladih 

 
Amsterdamska pogodba v svojem 146. členu opisuje namen ESS: Da bi izboljšali 
zaposlitvene priložnosti delavcev na notranjem trgu in tako prispevali k dvigu življenjske 
ravni, se v skladu s spodaj navedenimi določbami ustanovi Evropski socialni sklad; njegov 
cilj je omogočiti lažje zaposlovanje delavcev ter povečati njihovo geografsko in poklicno 
mobilnost v Skupnosti, pa tudi olajšati njihovo prilagajanje spremembam v industriji in 
proizvodnih sistemih, zlasti s poklicnim usposabljanjem in preusposabljanjem. 148. člen pa 
določa, da svet sprejme v skladu s postopkom iz člena 251 in po posvetovanju z Ekonomsko-
socialnim odborom in Odborom regij izvedbene sklepe, ki se nanašajo na Evropski socialni 
sklad. 
 
Uredba o Evropskem socialnem skladu v 1. členu navaja, da Sklad podpira ukrepe za 
preprečevanje in spopad z brezposelnostjo ter za razvoj človeških virov in socialno 
vključenost na trg dela, z namenom spodbuditi visoko raven zaposlenosti, enakost med 
moškimi in ženskami, trajnostni razvoj ter ekonomsko in socialno kohezijo. Sklad prispeva 
zlasti k aktivnostim za uveljavitev Evropske strategije zaposlovanja in letnih smernic 
zaposlovanja. V 2. členu je opredeljen namen sklada. Ta namreč podpira in dopolnjuje tiste 
aktivnosti držav članic, ki so usmerjene k razvoju trga dela in človeških virov, zlasti v 
kontekstu njihovih nacionalnih akcijskih načrtov zaposlovanja, na naslednjih področjih: 

a) razvijanje in spodbujanje aktivnih politik trga dela za boj proti brezposelnosti in za 
preprečevanje brezposelnosti, za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti žensk in 
moških, za lažjo ponovno vključitev dolgotrajno brezposelnih oseb na trg dela in da bi 
podpiral poklicno vključevanje mladih ter oseb, ki se po obdobju odsotnosti vračajo 
na trg dela,  

b) spodbujanje enakih možnosti dostopa na trg dela za vse, s posebnih poudarkom na 
vključevanje socialno izključenih,  

c) spodbujanje in izboljšanje: 

                                                 
2 Originalno ime: Communication from the Commission to the Member States establishing the guidelines for 
Community initiative Equal concerning transnational cooperation to promote new means of combating all forms 
of discrimination and inequalities in connection with the labour market (2000/C 127/ 02). Vsi prevodi iz tega 
sporočila so neuradni. 
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- usposabljanja,  
- izobraževanja,  
- svetovanja, 
kot dela politike vseživljenjskega učenja, ki: 
a) izboljšuje in lajša dostop do trga dela in vključevanje vanj, 
b) izboljšuje in vzdržuje zaposljivost,  
c) spodbuja zaposlitveno mobilnost, 

d) krepitve kvalificirane, usposobljene in prilagodljive delovne sile, prenove in 
prilagodljivosti organizacije dela, razvoja podjetništva in pogojev, ki lajšajo odpiranje 
novih delovnih mest lažje ter povečanje obsega veščin in krepitev človeškega potenciala 
na področju raziskovana, znanosti in tehnologije 

e) posebnih ukrepov za izboljšanje dostopa in sodelovanja žensk na trgu dela, vključno z 
razvojem njihove poklicne poti, dostopom do novih zaposlitvenih možnosti in snovanja 
novih poslov ter ukrepov, zaradi katerih je manj horizontalne in vertikalne spolne 
segregacije na trgu dela.  

Na PPS EQUAL se uredba nanaša v 5. členu, ki pravi, da ESS prispeva k izvajanju pobude 
Skupnosti za boj proti diskriminaciji in neenakosti v zvezi s trgom dela (EQUAL).  
 
Sporočilo Komisije določa, da je namen PPS EQUAL podpiranje novih metod v boju proti 
vsem oblikam diskriminacije in neenakosti v povezavi s trgom dela skozi transnacionalno 
sodelovanje. EQUAL bo tudi upošteval socialno in poklicno integracijo iskalcev azila. V 
kontekstu ukrepov politik se EQUAL naslanja na Evropsko strategijo zaposlovanja in njene 
štiri stebre (zaposljivost, podjetništvo, prilagodljivost, enake možnosti) ter na transformacijo 
te strategije v Nacionalni akcijski plan zaposlovanja – NAP, kar predstavlja okvir za finančno 
podporo na nivoju EU, posebej skozi strukturne sklade.  
 
Osnovni dokument strukturnih skladov je Enotni programski dokument (v nadaljevanju: 
EPD). Ta določa, da bo Slovenija ukrepe od (a) do (d) 2. člena uredbe o ESS izvajala s 
pomočjo ukrepov, medtem ko se bo področje (e) izvajalo kot horizontalna prednostna naloga 
vseh ukrepov.  
 
Uredba Sveta (ES) št. 1260/99 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih 
definira programiranje kot večstopenjski proces organiziranja, odločanja in financiranja 
izvajanja skupnih ukrepov Skupnosti in držav članic na večletni podlagi za uresničevanje 
ciljev iz 1. člena uredbe. Za potrebe tega poročila se programiranje definira kot pripravo 
večletnega razvojnega načrta oz. programa, ki se izvede skozi partnerski proces sprejemanja 
odločitev, v več posameznih stopnjah, dokler niso ukrepe ne začnejo izvajati javna ali zasebna 
telesa, katerim je zaupana implementacija ukrepov, določenih v programiranju.  
 
Člen 16 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o 
strukturnih skladih določa, da »načrti /…/ temeljijo na ustreznih nacionalnih in regionalnih 
prednostnih nalogah in upoštevajo okvirne smernice iz člena 10(3) ter vključujejo: 

(a) opis sedanjega stanja, kvantificiran, kjer je mogoče, bodisi kar zahteva 
neskladja, vrzeli in razvojni potencial v regijah, ki jih zajema Cilj 1 /…/, prav 
tako pa tudi opis namenjenih finančnih sredstev in najpomembnejših 
rezultatov aktivnosti prejšnjega programskega obdobja glede na razpoložljive 
rezultate vrednotenja  

(b) opis ustrezne strategije za uresničevanje ciljev iz člena 1 in prednostih nalog, 
izbranih za trajnostni razvoj in preobrazbo regij in območij, vključno s 
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podeželskimi območji, in s tem povezanega razvoja človeških virov in 
prilagajanja in posodabljanja politik in sistemov izobraževanja, usposabljanja 
in zaposlovanja.  
Poleg naštetega v tej točki države članice v vsakem načrtu za Cilj 3 prikažejo, 
da so načrtovane prednostne naloge skladne z obstoječim nacionalnim 
načrtom zaposlovanja s sklicevanjem na opis glavnih ciljev strategije in 
glavnih sredstev za njihovo doseganje.  
/…/ 

(c) Prikaz načrtovane porabe in oblike finančnega prispevka iz skladov ter, kjer je 
to primerno, iz EIB in drugih finančnih instrumentov, z vključeno informacijo 
o skupnem znesku iz Jamstvenega sklada EKUJS /…/; predvidene potrebe po 
tehnični pomoči; prikaz dodatnosti v skladu s členom 11(2), ki ima takrat, 
kadar gre za Cilj 1, obliko okvirne skupne finančne preglednice, ki povzema 
javna ali njim enakovredna sredstva ter, kjer je to primerno, ocenjena zasebna 
sredstva in strukturna sredstva Skupnosti za posamezne prednostne naloge, 
prikazane v načrtu.  
/…/ 

(d) Poročilo o načinu posvetovanja partnerjev.  
 
Vsebino programskega dokumenta PPS EQUAL je podrobneje določena v Komunikaciji. Ta 
v svoji točki 61 določa, da bo predlog PPS vseboval naslednje:  

- opis trenutne situacije glede diskriminacije in neenakosti na trgu dela v povezavi z 
izbranimi temami, in kar zadeva iskalce azila; 

-  vrednotenje pričakovanega vpliva, vključno s socialno in ekonomsko situacijo na 
lokalnem ali sektorskem nivoju in situacijo glede enakosti med moškimi in 
ženskami v skladu s členom 41(2) Uredbe ES št. 1260/99; 

- opis strategije za implementacijo EQUAL, osnovano na izbori prioritet iz seznama 
v točki 16, vključno s specifičnimi akcijami, ki so osredotočene na iskalce azila 
(glej zgornje točke 19 do 21). To naj bi vključevalo specifične cilje, ki so 
kvanitificirani, kjer je to mogoče; 

- opis odnosa med strategijo in obstoječem NAP, kot je ta interpretiran v 
referenčnem okviru politike, na katero se nanaša člen 1 Uredbe št. 1260/1999; 

- sintezo ugotovitev na podlagi Adapt in Employment za izbrane tematske prioritete;  
- povzetek ureditev, ki zagotavljajo komplementarnost med Equal in drugimi 

instrumenti Skupnosti in programi ter Lokalno povezavo za zaposlovanje; 
- povzetek opisa ukrepov, ki so planirani za implementacijo prioritet in informacije, 

ki so potrebne, da se preveri skladnost s členom 87 Pogodbe; 
- navedba, če in do katere mere bodo aktivnosti, ki so predlagane pod vsako 

prioriteto vsebovale aktivnosti, ki so normalno upravičene pod ESRR, EKUJS ali 
FIUR (Člen 21 (2) Uredbe (ES) Št. 1260/1999), da bi omogočila Komisiji, da 
sprejme ustrezna določila v svoji Decision o predlogu PPS;  

- opis ureditev za tehnično pomoč, za katero se pričakuje da bo pogrebna da se 
implementira PPS, vključno s tipi aktivnosti in postopki za izbiro tistih, ki jih bodo 
izvajali;  

- indikativni finančni načrt, ki določa za vsako prioriteto in za vsako leto v skladu s 
členom 19 (3) Uredbe (ES) št. 1260/1999, finančno alokacijo ki je predvidena za 
prispevek iz ESS; kakor tudi skupen znesek upravičenega javnega ali javnemu 
enakovrednega zasebnega financiranja, ki se nanaša na prispevek ESS;  
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- opis akcij in metod, ki so načrtovane, da se bo pristop integracije načela enakosti 
spolov učinkovito izvajal;  

- poročilo o procesu programiranja, vključno z ureditvijo za posvetovanje s 
partnerji, vključno s tistimi, ki imajo specifičen interes v glavnih področjih 
diskriminacije ali neenakosti in socialnimi partnerji, in rezultat teh posvetovanj;  

- določila za izvajanje, spremljanje in vrednotenje PPS.  
 
Določila za izvajanje, spremljanje in vrednotenje PPS  bodo določena v skladu s zahtevami v 
členu 19(3)(d) Uredbe (ES) 1260/1999. Poleg tega pa morajo PPS pokrivati še naslednje: 

- Opis mehanizma za vsaj dva javna razpisa (procedure za obveščanje, navodila  in 
procedure za izbor vključno s pritožbami) 

- Tipi pogodb s končnimi upravičenci 
- Nacionalne mehanizme za olajšanje integracije (mainstreaming) tako na 

horizontalni kot na vertikalni ravni kot opisano v Akciji 3 
- Dogovor za zagotovitev članstva v Nadzornem odboru socialnim partnerjem in 

tistim ljudem, ki imajo neposredne izkušnje z glavnimi oblikami diskriminacije in 
neenakosti v povezavi s trgom dela, vključno z predstavniki pristojnih  nevladnih 
organizacij 

- Tip in količina podatkov in informacij, ki jih bodo morala RP proizvesti vsako leto 
za redno spremljanje ter mehanizmi za ocenjevanje znotraj RP 

- Vmesno ocenjevanje na ravni PPS, ki bo sprožena po sprejetju za zagotovitev 
nepretrganih povratnih informacij za kakršnekoli prilagoditve potrebne za 
naslednje javne razpise. PPS  bodo navedli specifične parametre in kvantitativne 
ter kvalitativne indikatorje, ki bodo upoštevani za vmesno ocenjevanje in končno 
ocenjevanje, v skladu z skupnimi minimalnimi zahtevami za vse države članice. 

 
Programski dokument PPS EQUAL, ki je bil potrjen s strani Evropske komisije aprila 2004, 
vsebuje naslednja poglavja: 

1. Uvod in povzetek; 
2. Trg dela (splošni podatki, analiza diskriminacije in neenakosti, SWOT analize trga 

dela); 
3. Kontekst politike; 
4. Strategija za izvedbo PPS EQUAL v Sloveniji; 
5. Akcije v okviru PPS EQUAL; 
6. Izvajanje pobude skupnosti (določila o upravljanju, nadzoru, finančni ureditvi in 

tehničnem nadzoru, o razvojnih partnerstvih, o kompatibilnosti  s politikami 
skupnosti, določila o poročanju, strategiji za obveščanje javnosti in določila o 
sodelovanju s tretjimi državami) 

7. Finančni podatki; 
1. Souporaba podatkov spremljanja; 
2. Vrednotenje.  

 
Programsko dopolnilo (PD), sprejeto na NO junija 2004 in popravljeno junija 2005, ki je 
izvedbeni dodatek programskega dokumenta PPS EQUAL, vsebuje naslednja poglavja: 

1. Uvod in povzetek programa; 
2. Opis intervencije; 
3. Izvajanje pobude; 
4. Finančno izvajanje; 
5. Sistem spremljanja in zbiranja podatkov; 
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6. Vrednotenje; 
7. Izvajanje nadzora; 
8. Strategija za vključevanje dobrih praks v obstoječe politike.  

-  
 
 

3.1.  KVALITETA PROGRAMIRANJA  
 
PPS EQUAL in njegovo programsko dopolnilo zadovoljujeta osnovne kriterije 16. člena 
Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih 
skladih.  
 
Ugotovljeno je bilo tudi, da je bilo PD sprejeto šele junija 2004, kar je relativno pozno glede 
na to, da je bil Javni razpis objavljen že v juliju 2004. 
  
V PSS EQUAL je podan opis sedanjega stanja, ki je kvanitificiran po kriterijih, ki so 
relevantni za program. Kot vire informacij so jemani podatki Eurostata in podatki Zavoda za 
zaposlovanje, kot vhodni podatki za analizo pa je med drugim služila tudi Raziskava o 
socialni in ekonomski vključenosti ranljivih skupin v Sloveniji – možni ukrepi za dvig 
zaposljivosti najbolj ranljivih kategorij težje zaposljivih in neaktivnih oseb, analiza Poklicna 
in socialna reintegracija zapornikov v postpenalni obravnavi, ter na podlagi vprašalnika LP-
Zap, ki ga uporablja Zavod za zaposlovanje. Gre pa opozoriti, da se v analizi stanja pojavljajo 
podatki o številu brezposelnih po posameznih skupinah in podobno, iz katerih ni povsem 
jasno razvidno, ali gre za brezposelne, ki spadajo v kategorijo »registrirano brezposelnih«, ali 
pa gre za kategorijo »anketno« oz. ILO brezposelnih.  
 
Glede na to, da Slovenija v PPS EQUAL sodeluje prvič, v programskem dokumentu in 
njegovem dopolnilu ni podatkov o rezultatih aktivnosti prejšnjega programskega obdobja 
glede na razpoložljive rezultate vrednotenja. Opis namenjenih finančnih sredstev po 
posamezni aktivnosti je naveden v PD po posameznem ukrepu, kjer je naveden skupni 
prispevek iz javnih virov.  
 
Če smiselno uporabimo drugi odstavek podtočke (b) uredbe, lahko ugotovimo, da so v PPS 
EQUAL in programskem dopolnilu navedeni dokumenti, ki so predstavljali osnovo za 
pripravo PPS. Slovenska strategija za izvajanje PPS EQUAL temelji na opisanih dokumentih; 
pobuda naj bi prispevala k razvoju obsežne in usklajene strategije zaposlovanja držav članic 
EU ter igrala pomembno vlogo v razvoju človeških virov na svoj poseben način, torej z 
iskanjem novih metod boja proti diskriminaciji in neenakosti na trgu dela, da bi dosegli 
blaginjo vseh prebivalcev Slovenije, in tako spodbujali vrednost človeških virov. Še 
posebej so izpostavljene:  
- možnosti za vključevanje prikrajšanih skupin v ukrepe in storitve institucij, ki delujejo na 

področju zaposlovanja in socialnega vključevanja; 
- nove in učinkovite politike in prakse za obravnavanje problemov, s katerimi se soočajo 

prikrajšane skupine;  
- inovativnost, ki bi jo lahko vključili v politike in prakse, da bi zagotovili večjo pokritost 

prikrajšanih skupin, politik in sektorjev ali geografskih območij kot v obstoječih politikah 
in praksah.  
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Strateški cilji naj bi bili doseženi preko naslednjih tem oz. ukrepov: 
- Ukrep (Tema) 1: Zaposljivost – Izboljšanje zaposljivosti in ustvarjanje pogojev za 

zaposlovanje najbolj ranljivih oseb na trgu dela;  
- Ukrep (Tema) 5: Prilagodljivost – Spodbujanje vseživljenjskega učenja kot načina boja 

proti diskriminaciji in neenakosti na trgu dela;  
- Ukrep (Tema) 8: Enake možnosti – Krepitev politike enakih možnosti za ženske in moške 

in odpravljanje ločevanja po spolu; 
- Ukrep (Tema) 9: Iskalci azila – Pospeševanje integracije prosilcev za azil.   
 
V prilogi A PPS EQUAL so podane finančne tabele, ki so razdeljene po temah / ukrepih in po 
letih. V njej so navedeni skupni javni upravičeni stroški, prispevek ESS in prispevek iz 
državnih javnih virov. V tabeli je predvideno tudi mesto za zasebne upravičene stroške, 
vendar ti v PPS EQUAL v tem programskem obdobju niso predvideni, ne glede na to, da v 
tabeli obstaja mesto zanje. 
 
Poročilo o načinu posvetovanja partnerjev je podano v PPS EQUAL v poglavju 1.1. Proces 
posvetovanja, ni pa podano podrobnejše poročilo. Samo posvetovanje s partnerji izven vladne 
sfere je bilo relativno kratko.  
 
Izbor tem oz. ukrepov je ustrezen, saj bi nadaljnje drobljenje oziroma vključitev več ukrepov 
lahko povzročilo drobljenje sredstev. Še posebej pozitivno je dejstvo, da se za ranljive 
skupine v PPS EQUAL predvideva vključitev v »običajen« trg dela. Za naslednja programska 
obdobja pa bi, v skladu s priporočili iz raziskave »Socialna in ekonomska vključenost 
ranljivih skupin v Sloveniji – možni ukrepi za dvig zaposljivosti najbolj ranljivih kategorij 
težje zaposljivih in neaktivnih oseb«, kazalo vključiti tudi Ukrep 4 – »Socialna ekonomija3«. 
V raziskavi je bilo namreč ugotovljeno: 
»za osebe, ki se, zaradi trajnih težav ali zaradi reševanja akutne problematike, ne morejo 
zaposliti v običajnem delovnem okolju, je potrebno razviti varovane oblike zaposlitev v 
socialnih podjetjih. Vendar je potrebno zaposlovanje v varovanem okolju (socialna podjetja) 
uvajati v omejenem obsegu, sicer se lahko delodajalci od zaposlovanja teh oseb popolnoma 
odvrnejo in postane njihovo zaposlovanje le 'socialen' oziroma družben problem. Z vidika 
izkušenj, ki jih imajo s posebnimi oblikami zaposlitev oseb iz ranljivih skupin v nekaterih 
evropskih državah, se kažejo kot zelo uspešna oblika kooperative. Seveda pa ne gre le za 
omogočanje delovanja kooperativ, ampak tudi za razvoj podpornih mrež zanje« (Trbanc et 
al., 2003: 69). 
 
Glede na namen PPS EQUAL, ki je s transnacionalnim sodelovanje preskušati in pospeševati 
nove načine boja proti vsem oblikam diskriminacije in neenakosti na slovenskem trgu dela pri 
tistih, ki so zaposleni, in pri tistih, ki iščejo delo, glede na situacijo in glede na omejeno 
količino virov, ki so na razpolago za njegovo izvedbo, so izbrane teme oz. ukrepi ustrezni. 
EQUAL naj bi predstavljal platformo za učenje (learning platform), ki išče načine, da se 
dosežejo cilji Evropske strategije zaposlovanja in procesa socialne vključenosti. Od ESS se 
EQUAL razlikuje v tem, da je nekakšen laboratorij, v katerem se razvijajo novi načini 
spopadanja z diskriminacijo in neenakostim na trgu dela. EQUAL išče primere dobre prakse 
za inovativne pristope s poudarkom na aktivnem sodelovanju med državami članicami, s 
čimer se zagotavlja, da so najbolj pozitivni rezultati uporabljeni in širjeni po celi Evropi.  
 
                                                 
3 EQUAL THEMES (4) – Strengthening the social economy (the third sector), in particular the services of 
interest to the community, with a focus of improving the quality of jobs. 
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V PD so za posamezno temo oz. ukrep podani tudi določeni indikatorji po obdobjih. V 
pripravljalnem obdobju so tako kot indikatorji navedeni: 
 
Ukrep 1. Zaposljivost 
(Vhodni podatki):  Financiranje v EUR; Povprečni znesek po vzpostavitvi RP / TS  
(Izhodni podatki):  Število vzpostavljenih RP / TS; Povprečno število partnerjev v RP / TS 
 
Ukrep 5. Prilagodljivost 
(Vhodni podatki):  Financiranje v EUR; Povprečni znesek po vzpostavitvi RP / TS  
(Izhodni podatki):  Število vzpostavljenih RP / TS; Povprečno število partnerjev v RP / TS 
 
Ukrep 8. Enake možnosti  
(Vhodni podatki):  Financiranje v EUR; Povprečni znesek po vzpostavitvi RP / TS  
(Izhodni podatki):  Število vzpostavljenih RP / TS; Povprečno število partnerjev v RP / TS 
  
Ukrep 9. Iskalci azila 
(Vhodni podatki):  Financiranje v EUR; Povprečni znesek po vzpostavitvi RP / TS  
(Izhodni podatki):  Število vzpostavljenih RP / TS; Povprečno število partnerjev v RP / TS 
  
V fazi izvajanja in fazi razširjanja so indikatorji opredeljeni kot število posameznih 
upravičencev (porazdeljeno po spolu in statusu na trgu dela) – ta niti nima kvaniticirane 
vrednosti, ampak gre za spremljanje, % žensk, ki prejemajo podporo; v fazi razširjanja pa gre 
za število trans- in nacionalnih srečanj ter srečanj na ravni EU, ki se jih udeleži posamezno 
RP na leto in povprečno število dogodkov, ki se jih udeleži posamezno RP na leto. 
 
Za vsakega od ukrepov so v PPS predvidene ciljne skupine. Ciljne skupine so opredeljene 
relativno široko in tipična dikcija, ki se pojavlja v PPS, je »širok seznam prikrajšanih skupin 
vključenih v temo… lahko vsebuje…«. Dikcija je kasneje (v programskem dopolnilu) 
spremenjena iz skupin v posameznike. Pristop, v katerem skupine oz. posamezniki niso vsi 
jasno opredeljeni, ima določene prednosti, pa tudi slabosti. Prednost takega načina je gotovo v 
tem, da dopušča tudi prijave razvojnih partnerstev, ki so orientirana na ciljne skupine, ki sicer 
sodijo v okvir PPS EQUAL, pa v PPS ali PD niso eksplicitno navedene. Hkrati pa tak pristop 
nujno zahteva visoko usposobljenost evaluatorjev prijav na razpis, in povzroča tveganje 
fenomena oversubscription (prevelikega števila prijav na določen razpis), saj razpis ni ozko 
usmerjen.  
 
Hkrati je bilo tudi zapaženo, da v programskem dokumentu niso jasno razločeni splošni in 
specifični cilji posameznega ukrepa oz. aktivnosti.   
 
Zaenkrat kaže, da se realnost programa še ujema z načrtovanim in da aktivnosti dosegajo svoj 
namen in z njimi povezane cilje. Vendar gre opozoriti, da ugotovitve temelje na omejenem 
vzorcu pregledanih RP in da gre za prvo, pripravljalno fazo, v kateri je težko kvalitativno 
ovrednotiti rezultate. Že po naravi programa so v tej pripravljalni fazi sama pričakovanja 
omejena – gre za sklepanje pogodb o razvojnem partnerstvu, delitev dela v izvedbeni in 
razširitveni fazi, in za iskanje ter sklepanje ustreznih sporazumov z tujimi oz. 
transnacionalnimi partnerji. Pričakuje se, da bo morda prišlo do odmikov od namena in 
strategije samega programa v izvedbenem in razširitvenem obdobju.  
 
Kriteriji in merila za vključitev v program so bila navedena v PD in javnem razpisu so bila 
dovolj jasno opredeljena, saj so navajala merila administrativne ustreznosti, kriterije za 
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upravičenost partnerstev, kriterije in merila za prijavitelje (pobudnike partnerstva) ter merila 
za ocenjevanje razvojnih partnerstev. Hkrati velja opozoriti, da v besedilu javnega razpisa ni 
popolnoma jasno navedeno, da je možno, da Ministrstvo ne potrdi faze izvajanja RP / TS. Za 
vključitev v program so bila podana merila in minimalno število točk, ki jih je potrebno 
doseči v posamezni fazi. Zaradi visokega števila prijav pa je bilo minimalno število točk za 
vključitev v program kasneje dvignjeno, sofinanciranje pa podeljeno v deležu glede na 
zahtevano v odvisnosti tudi od števila prejetih točk.  
 
 

3.1.1. PROGRAMIRANJE – TEMA OZ. UKREP 1 »ZAPOSLJIVOST« 
 
Programski dokument je določil temo 1 kot »Omogočanje lažjega dostopa na trg dela in 
vrnitve vanj za vse, ki imajo težave pri vključevanju ali vnovičnem vključevanju vanj, saj 
mora biti odprt za vse4«.  
 
Programsko dopolnilo je določilo ukrep 1 kot »Omogočanje lažjega dostopa na trg dela in 
vrnitve vanj za vse, ki imajo težave pri vključevanju ali vnovičnem vključevanju vanj, saj 
mora biti odprt za vse«. 
 
V programskem dokumentu in v programskem dopolnilu so opredeljeni splošni in specifični 
cilji, ki so: 
- povečati stopnjo udeležbe določenih prikrajšanih skupin  
- zmanjšati brezposelnost 
- olajšati pogoje za stalno integracijo na trg dela.  
V nobenem od teh dveh dokumentov ni določeno, kateri od zgornjih ciljev naj bi bili splošni, 
kateri pa specifični.  
 
V programskem dokumentu in v programskem dopolnilu je opredeljeno, da bo Slovenija v 
okviru te teme / tega ukrepa podpirala razvoj naslednjih možnosti:  
- Razvoj novih integriranih programov in mehanizmov motiviranja – usmerjanja – 

vključitve na trg dela in podpornih naprednih rezultatov za osebe, ki so na trgu dela 
najbolj marginalizirane, ob upoštevanju njihovih specifičnih potreb in mobilizaciji 
različnih spretnosti (sprejemanje, orientacija in sledenje določenim korakom oz. 
postopkom). 

- Razvoj novih rešitev na usposabljanje in novih podpornih orodij, ki upoštevajo posebne 
potrebe prikrajšanih skupin (metodologije za usposabljanje in vključevanje; programi za 
socializacijo; novosti v učnih načrtih; ocenjevanje / ovrednotenje spretnosti; uporaba 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), prilagojenih različnim 
posameznikom;   

- Uvedba certifikatnega sistema kot dopolnilo šolskemu sistemu, ki bi moral vsem 
omogočati dostop do certifikatov, ne glede na starost ali strokovno usposobljenost;  

- Razvoj lokalnih in /ali sektorskih pristopov k pripoznavanju možnosti za zaposlitev in 
pripravljanje prikrajšanih skupin, da izkoristijo take možnosti;  

- Integracija posebnega usposabljanja za spretnosti oz. znanja, ki izpolnjuje potrebe tistih, 
ki se srečujejo z ovirami zaradi diskriminacije, in omogočanje doseganja rezultatov v 
smislu dostopa do zaposlitve.  

 
                                                 
4 Angleško Facilitating access and return to the labour market for those who have difficulty in being integrated 
or re integrated into a labour market which must be open to all. 
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V programskem dokumentu in programskem dopolnilu je navedeno, da je pri izvajanju teh 
aktivnosti treba nameniti posebno pozornost motiviranju in ozaveščanju, zato da bi premagali 
ovire pri delu, usposabljanju in izobraževanju. 
 
Programsko dopolnilo opis aktivnosti nadgrajuje še s tem: Pri vseh aktivnostih izobraževanja 
in usposabljanja se bo posebna pozornost posvetila vidikom iskanja zaposlitve, poklicnega 
usmerjanja in usposabljanja, povezanimi z informacijsko družbo (vidiki informacijske družbe 
pri iskanju zaposlitve, poklicno usmerjanje in usposabljanje). Aktivnosti naj polno izkoristijo 
IKT.  
 
Programski dokument navaja naslednje prikrajšane skupine: Širok seznam prikrajšanih 
skupin, na katere se osredotoča tema 1, lahko vključuje: invalide, mlade, Rome, pa tudi žrtve 
nasilja, osebe z motnjami v duševnem zdravju, odvisnike in nekdanje zapornike.  
 
Programsko dopolnilo navaja naslednje prikrajšane posameznike: Širok in neizčrpen seznam 
prikrajšanih posameznikov, na katere se osredotoča ukrep 1, lahko vključuje: invalide, mlade, 
Rome, pa tudi žrtve nasilja, osebe z motnjami v duševnem zdravju, odvisnike in nekdanje 
zapornike. 
 
Predvideni kazalniki so opredeljeni v PD po posameznih obdobjih: 
 
Pripravljalno obdobje - Vzpostavitev razvojnih partnerstev (RP) in transnacionalnega sodelovanja (TS) 
Vhodni podatki    Financiranje      (€) 257.691 

Povprečni znesek po vzpostavitvi RP/TS   (€) 28.632 
Izhodni podatki    Število vzpostavljenih RP/TS    9 

Povprečno število partnerjev v RP/TS   7 
Obdobje izvajanja  Izvajanje delovnih programov 
Vhodni podatki    Financiranje      (€) 4,123.052 
Izhodni podatki    Število posameznih upravičencev (porazdeljeno po  

spolu in statusu na trgu dela)   Samo spremljanje 
  
% žensk, ki prejemajo podporo   40% 
Povprečno število transnacionalnih srečanj, ki se jih  2 
udeleži posamezno RP na leto 
Povprečno število dogodkov, ki se jih udeleži  
posamezno RP na leto     2 

Obdobje razširjanja  Nacionalno mreženje, razširjanje & vključevanje rezultatov v 
prevladujoče politike 

Vhodni podatki    Financiranje      (€) 360.767 
Izhodni podatki    Povprečno število nacionalnih dogodkov, ki se jih  

udeleži posamezno RP na leto   3  
Povprečno število transnacionalnih dogodkov, ki se  
jih udeleži posamezno RP na leto   1 
Povprečno število dogodkov na ravni EU, ki se  
jih udeleži posamezno RP na leto   2 

 
 

Javni razpis navaja isto dikcijo in se drži izraza »ukrep« namesto »tema«5. Okvirna višina 
sredstev, ki jo navaja javni razpis, je 1,245,460,150.00 SIT (v programskem dopolnilu je 
navedeno 5,154,000.00 EUR).  
 

                                                 
5 Angleško Theme. 



 
 
 

Page 22 of 58 
 
 

 
3.1.2. PROGRAMIRANJE – TEMA OZ. UKREP 5 

»PRILAGODLJIVOST« 
 
Programski dokument PPS EQUAL opredeljuje temo 5 kot »pospeševanje vseživljenjskega 
učenja in vključevalnih delovnih praks, ki spodbujajo, da na trg dela pridejo in na njem 
ostanejo tisti, ki trpijo zaradi diskriminacije in neenakosti v povezavi s trgom dela6«.  
 
Programsko dopolnilo uporablja enako dikcijo, vendar gre imenuje ukrep 5.  
 
Cilji aktivnosti (ponovno niso ločeni splošni in specifični cilji), ki jih podpira ta tema, so po 
programskem dokumentu PPS EQUAL naslednji: 
- povečanje stopnje udeleženosti določenih prikrajšanih skupin; 
- zmanjšanje stopnje brezposelnosti;  
- olajšanje stalne integracije na trg dela; 
- pospeševanje razvoja sistemov izobraževanja in usposabljanja, da bi »oborožili« 

posameznike z veščinami, ki jih zahteva trg dela.  
 
V programskem dopolnilu so kot cilji navedeni: 
- povečanje stopnje udeleženosti določenih prikrajšanih skupin; 
- zmanjšanje stopnje brezposelnosti;  
- omogočiti lažje stalno vključevanje na trg dela; 
- pospeševanje razvoja sistemov izobraževanja in usposabljanja, da bi »oborožili«  

Posameznike z veščinami, ki jih zahteva trg dela 
 
PPS EQUAL navaja, da bo v okviru te teme Slovenija podpirana razvoj naslednjih možnih 
aktivnosti: 
- oblikovanje novih metod izobraževanja in usposabljanja z uporabo IKT (npr. programi za 

usposabljanje za specifične prikrajšane skupine z uporabo e-učenja, dela na daljavo – 
teleworking, učenja na daljavo); 

- ukrepi za ozaveščanje in motiviranje, namenjeni nizkokvalificiranim zaposlenim, ki 
imajo otežen dostop do izobraževanja, zato da bi spodbudili njihovo željo, da bi dosegli 
višjo kvalificiranost z nadaljnjim usposabljanjem; 

- razvoj in ponudba prilagojenih učnih programov (npr. prepoznavanje učnih potreb ljudmi 
z motnjami v duševnem zdravju in vedenjskimi težavami); 

- ukrepi za ozaveščanje o pomembnosti spodbujanja vseživljenjskega učenja zlasti v malih 
in srednje velikih podjetjih in pri managerjih (npr. razširjanje in utrjevanje položaja 
vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja kot kulture v malih in srednje velikih 
podjetjih, pa tudi inovativna uporaba novih tehnologij pri usposabljanju in priznavanju 
poklicnega znanja, zlasti iz IKT).  

 
PPS tudi navaja, da je pri izvajanju teh aktivnosti treba nameniti posebno pozornost 
motiviranju in obveščanju, zato da bi premagali ovire pri delu, usposabljanju in 
izobraževanju.  
 
Programsko dopolnilo navaja sledeče ukrepe:  
                                                 
6 Gre za angleški prevod Promoting lifelong learning and inclusive work practices which encourage the 
recruitment and retention of those suffering discrimination and inequality in connection with the labour market. 
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- oblikovanje novih metod izobraževanja in usposabljanja z uporabo IKT (npr. programi za 
usposabljanje za specifične prikrajšane skupine z uporabo e-učenja, dela na daljavo – 
teleworking, učenja na daljavo); 

- dejavnosti ozaveščanja in motiviranja, namenjene nizkokvalificiranim zaposlenim, ki 
imajo otežen dostop do izobraževanja, zato da bi spodbudili njihovo željo, da bi dosegli 
višjo kvalificiranost z nadaljnjim usposabljanjem; 

- razvoj in ponudba prilagojenih učnih programov (npr. prepoznavanje učnih potreb ljudmi 
z motnjami v duševnem zdravju in vedenjskimi težavami); 

- dejavnosti ozaveščanja o pomembnosti spodbujanja vseživljenjskega učenja zlasti v malih 
in srednje velikih podjetjih in pri managerjih (npr. razširjanje in utrjevanje položaja 
vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja kot kulture v malih in srednje velikih 
podjetjih, pa tudi inovativna uporaba novih tehnologij pri usposabljanju in priznavanju 
poklicnega znanja, zlasti iz IKT).  

 
Programski dokument navaja, da »širok seznam prikrajšanih skupin vključenih v Temo 5 
lahko vsebuje; starejše ljudi z nizkim strokovnim znanjem in nizko kvalifikacijo, ljudi z 
nizkimi dohodki, vključno s posamezniki, ki so v zvezi s trgom dela prikrajšani še na kak 
drug način«.  
 
Programsko dopolnilo navaja, da »širok seznam posameznikov, vključenih v Ukrep 5 lahko 
vsebuje: starejše ljudi z nizkim strokovnim znanjem in nizko kvalifikacijo, ljudi z nizkimi 
dohodki, vključno s posamezniki, ki so v zvezi s trgom dela prikrajšani še na kak drug način 
(ljudje z motnjam v duševnem zdravju, invalidi itd.)«.  
 
Programsko dopolnilo kot kazalnike in cilje navaja: 
Pripravljalno obdobje - Vzpostavitev razvojnih partnerstev (RP) in transnacionalnega sodelovanja (TS) 
Vhodni podatki    Financiranje      (€) 64.423 

Povprečni znesek po vzpostavitvi RP/TS   (€) 21.474 
Izhodni podatki    Število vzpostavljenih RP/TS    3 

Povprečno število partnerjev v RP/TS   6 
Obdobje izvajanja  Izvajanje delovnih programov 
Vhodni podatki    Financiranje      (€) 1.030.762 
Izhodni podatki    Število posameznih upravičencev (porazdeljeno po  

spolu in statusu na trgu dela)   Samo spremljanje 
  
% žensk, ki prejemajo podporo   40% 
Povprečno število transnacionalnih srečanj, ki se jih  2 
udeleži posamezno RP na leto 
Povprečno število dogodkov, ki se jih udeleži  
posamezno RP na leto     2 

Obdobje razširjanja  Nacionalno mreženje, razširjanje & vključevanje rezultatov v 
prevladujoče politike 

Vhodni podatki    Financiranje      (€) 90.192 
Izhodni podatki    Povprečno število nacionalnih dogodkov, ki se jih  

udeleži posamezno RP na leto   3 
Povprečno število transnacionalnih dogodkov, ki se  
jih udeleži posamezno RP na leto   1 
Povprečno število dogodkov na ravni EU, ki se  
jih udeleži posamezno RP na leto   2 

 
Javni razpis navaja isto dikcijo in se drži izraza »ukrep« namesto »tema«. Okvirna višina 
sredstev, ki jo navaja javni razpis, je 311,365,037.00 SIT (v programskem dopolnilu je 
navedeno 1,288,000 EUR). 
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3.1.3. PROGRAMIRANJE – TEMA OZ. UKREP 8 »ENAKE 
MOŽNOSTI« 

 
Programski dokument definira temo 8 kot zmanjšanje razlik med spoloma in podpiranje 
enakopravnosti na delovnem mestu.  
 
V poglavju »splošni in specifični cilji« programski dokument navaja, da je cilj te teme 
prispevati k bolj enakomerni porazdelitvi žensk in moških v gospodarsko uspešnih sektorjih 
kot tudi znotraj hierarhije delovnih mest.  
 
Pod aktivnosti programski dokument navaja, da bo v okviru Slovenija podpirala razvoj 
naslednjih možnosti:  
a) Pobude za boj proti diskriminaciji pri zaposlovanju: 

- Pospeševanje kariernega napredovanja žensk zlasti z dostopom do vseživljenjskega 
učenja kot temelja za zagotavljanje posodabljanja strokovnega znanja. 

- Aktivni akcijski načrti za pospeševanje dostopa žensk in njihove udeležbe pri procesih 
odločanja, vodilnih položajih in socialnega pogajanja znotraj njihovih delovnih mest, 
da bi povečali njihovo moč in vpliv v okviru trga dela.   

b) Pobude za pospeševanje udeleženosti žensk na trgu dela: 
- Pospeševanje vključevanja tako moških kot žensk v sektorje in poklice, v katerih so že 

tradicionalno premalo zastopani, na primer, s prisotnostjo žensk na tehničnih 
področjih; modeli preverjanja neformalno pridobljenih veščin in znanja. 

- Spremeniti odnos in kulturo žensk in IKT z, na primer, feminiziranjem in prilaganjem 
IKT, prednost naj imajo mlade ženske, starejše ženske, prikrajšane ženske, kot je 
ustrezno). 

- Pilotni načini podiranja in preseganja stereotipov o »ženskih« in »moških« poklicih ter 
o vlogah med starši, učitelji, poklicnimi svetovalci, izvajalci izobraževanja in 
delodajalci z izobraževanjem in osveščanjem 

Enake aktivnosti navaja programsko dopolnilo pod ukrepom 8.   
 
Med prikrajšanimi skupinami, na  katere se lahko osredotoča Tema 8, programski dokument 
navaja: ženske, s tem, da dodaja, da morajo biti aktivnosti za dvig ozaveščenosti namenjene 
tako moškim kot ženskam. Programsko dopolnilo navaja, da lahko širok seznam prikrajšanih 
posameznikov, na katere se osredotoča ukrep 8, vključuje ženske, s tem, da tudi ta dodaja, da 
morajo biti aktivnosti za dvig ozaveščenosti namenjene tako moškim kot ženskam.  
 
Programsko dopolnilo kot kazalnike in cilje Ukrepa 8 navaja: 
Pripravljalno obdobje - Vzpostavitev razvojnih partnerstev (RP) in transnacionalnega sodelovanja (TS) 
Vhodni podatki    Financiranje      (€) 64.423 

Povprečni znesek po vzpostavitvi RP/TS   (€) 21.474 
Izhodni podatki    Število vzpostavljenih RP/TS    3 

Povprečno število partnerjev v RP/TS   6 
Obdobje izvajanja  Izvajanje delovnih programov 
Vhodni podatki    Financiranje      (€) 1.030.762 
Izhodni podatki    Število posameznih upravičencev (porazdeljeno po  

spolu in statusu na trgu dela)   Samo spremljanje 
  
% žensk, ki prejemajo podporo   80% 
Povprečno število transnacionalnih srečanj, ki se jih  2 
udeleži posamezno RP na leto 
Povprečno število dogodkov, ki se jih udeleži  
posamezno RP na leto     2 
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Obdobje razširjanja  Nacionalno mreženje, razširjanje & vključevanje rezultatov v 
prevladujoče politike 

Vhodni podatki    Financiranje      (€) 90.192 
Izhodni podatki    Povprečno število nacionalnih dogodkov, ki se jih  

udeleži posamezno RP na leto   3 
Povprečno število transnacionalnih dogodkov, ki se  
jih udeleži posamezno RP na leto   1 
Povprečno število dogodkov na ravni EU, ki se  
jih udeleži posamezno RP na leto   2 

 
Javni razpis navaja isto dikcijo in se drži izraza »ukrep« namesto »tema« (angl. Theme). 
Okvirna višina sredstev, ki jo navaja javni razpis, je 311,365,037.00 SIT (v programskem 
dopolnilu je navedeno 1,288,000 EUR). 
 
Kot vprašanje se postavlja izbor ukrepa 8 »Zmanjševanje razlik med spoloma in podpiranje 
enakopravnosti na delovnem mestu«. Ta tematika je do neke mere že zajeta v horizontalni 
tematskem področju pospeševanju enakih možnosti za ženske in moške. To je edina tema, ki 
zajema boj proti diskriminaciji tistih, ki so zaposleni. Hkrati pa EPD na strani 264 navaja, da 
se bodo v Sloveniji aktivnosti za ženske izvajala kot horizontalna prednostna naloga vseh 
ukrepov.  
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3.1.4. PROGRAMIRANJE – TEMA OZ. UKREP 9 »ISKALCI AZILA« 

 
PPS EQUAL navaja, da je Tema 9 »Podpora socialnemu in poklicnemu vključevanju 
prosilcev za azil«. Med splošnimi in posameznimi cilji dokument navaja, da je cilj te teme 
razviti programe usposabljanja, usmerjene v zaposlovanje, za posameznike, ki so zaprosili za 
azil v Sloveniji, da bo olajšali njihovo socialno in poklicno vključevanje«. Enako dikcijo za 
Ukrep 9 navaja Programsko dopolnilo.  
 
Med aktivnostmi programski dokument navaja, da bo Slovenija v okviru te teme podpirala 
razvoj naslednjih možnih aktivnosti, namenjenih prosilcem za azil, ki čakajo na rešitev 
njihove prošnje: 

- seznanjanje s kulturo in navadami v Sloveniji; 
- jezikovno usposabljanje in razvijanje komunikacijskih spretnosti vključno z osnovno 

pismenostjo, kar bi pripomoglo k vključevanju; 
- prilagojeno usposabljanje za pomoč prosilcem za azil pri iskanju ustrezne zaposlitve 

(npr. usposabljanje za IKT, usposabljanje z namenom pridobitve tehničnih veščin in 
tehničnega jezika, ki se povezuje z že obstoječim znanjem in spretnostmi prosilca za 
azil);  

- vzpostavljanje in izvajanje učne poti za upravičence z namenom hitrejšega 
vključevanja na slovenski trg dela;  

- intenzivno vodenje in dajanje napotkov prosilcu za azil in pospeševanje stikov z 
delodajalci.  

 
Programsko dopolnilo to dikcijo nekoliko dopolnjuje: 

- seznanjanje s kulturo in navadami v Sloveniji, da se olajša prehod; 
- jezikovno usposabljanje in razvijanje komunikacijskih spretnosti vključno z osnovno 

pismenostjo, kar bi pripomoglo k vključevanju; 
- prilagojeno usposabljanje za pomoč prosilcem za azil pri iskanju ustrezne zaposlitve 

(npr. usposabljanje za IKT, usposabljanje z namenom pridobitve tehničnih veščin in 
tehničnega jezika, ki se povezuje z že obstoječim znanjem in spretnostmi prosilca za 
azil);  

- vzpostavljanje in izvajanje učne poti za upravičence z namenom hitrejšega 
vključevanja na slovenski trg dela;  

- intenzivno vodenje in dajanje napotkov prosilcu za azil in pospeševanje stikov z 
delodajalci. 

 
Razvojna partnerstva naj bi pri izvajanju ter aktivnosti krepila sektor NVO, da bi mu 
omogočili partnersko sodelovanje z ustreznimi organi.   
 
Programsko dopolnilo kot kazalnike in cilje Ukrepa 9 navaja: 
Pripravljalno obdobje - Vzpostavitev razvojnih partnerstev (RP) in transnacionalnega sodelovanja (TS) 
Vhodni podatki    Financiranje      (€) 17.179 

Povprečni znesek po vzpostavitvi RP/TS   (€) 17.179 
Izhodni podatki    Število vzpostavljenih RP/TS    1 

Povprečno število partnerjev v RP/TS   5 
Obdobje izvajanja  Izvajanje delovnih programov 
Vhodni podatki    Financiranje      (€) 142.589 
Izhodni podatki    Število posameznih upravičencev (porazdeljeno po  

spolu in statusu na trgu dela)   Samo spremljanje 
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% žensk, ki prejemajo podporo   40% 
Povprečno število transnacionalnih srečanj, ki se jih  2 
udeleži posamezno RP na leto 
Povprečno število dogodkov, ki se jih udeleži  
posamezno RP na leto     2 

Obdobje razširjanja  Nacionalno mreženje, razširjanje & vključevanje rezultatov v 
prevladujoče politike 

Vhodni podatki    Financiranje      (€) 12.025 
Izhodni podatki    Povprečno število nacionalnih dogodkov, ki se jih  

udeleži posamezno RP na leto   3 
Povprečno število transnacionalnih dogodkov, ki se  
jih udeleži posamezno RP na leto   1 
Povprečno število dogodkov na ravni EU, ki se  
jih udeleži posamezno RP na leto   2 

 
Javni razpis navaja isto dikcijo in se drži izraza »ukrep« namesto »tema« (angl. Theme). 
Okvirna višina sredstev, ki jo navaja javni razpis, je 41,515,338.00 SIT (v programskem 
dopolnilu je navedeno 172,000 EUR). 
 
 

3.2. SPREMEMBE V OKOLJU, KI VPLIVAJO NA RELEVANTNOST 
PROGRAMIRANJA  

 
 
Ugotovljeno je bilo, da v okolju od obdobja programiranja ni prišlo do velikih sprememb, ki 
bi vplivali na to, da bi bilo potrebno spremeniti program. Tako tudi OU/NO ni predlagal 
sprememb programa oz. programskega dopolnila.  
 
To je tudi razumljivo, saj gre glede na naravo programa za spremembe, ki so le v izjemnih 
trenutkih (npr. v tranziciji) abruptne in gre bolj za spremembe, ki se bodo pokazale na dolgi 
rok.  
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4. NAPREDEK V IZVEDBI  
 
 

4.1.  Ocena prijav RP  
 
Ker gre v prvi fazi vrednotenja za evalvacijo pripravljalnega obdobja, je zaenkrat še 
nemogoče govoriti o učinkovitosti in uspešnosti RP. V tej fazi je možno oceniti prijave in prvi 
del izvedbe, torej pripravljalnega obdobja.  
 
Vse pregledane prijave RP so vsebinsko ustrezno pripravljene in odgovarjajo razpisnim 
pogojem. Prijave so kakovostne, tako z vsebinskega vidika, kot tudi z vidika vključenosti 
partnerjev, načinov sprotnega spremljanja izvedbe projekta idr.  
 
Dejstvo je, da je bilo v pripravljalnem obdobju PPS EQUAL posvečeno veliko energije 
obveščanju o pobudi EQUAL. Potencialni prijavitelji so bili v veliki meri vnaprej seznanjeni s 
tematiko in zahtevami, ki bodo pomembne pri vrednotenju prijavljenih razvojnih partnerstev. 
Kaže, da je bilo obveščanje učinkovito, saj izbrana RP kažejo na veliko mero povezovanja 
med različnimi akterji za delo na določeni temi. To se vidi iz velikega števila partnerjev za 
posamezno RP, kar zagotavlja pomemben faktor za uspeh RP v obdobju izvajanja in v 
obdobju širitve rezultatov.  
 
RP so ustrezno problemsko naravnana (problem oriented), kar pomeni, da so prijavitelji 
prijavljali področja, na katerih sami delujejo (in ne na način, ki je bil opazen v preteklosti, ko 
so se prijavitelji iz različnih razlogov prijavljali na razpise, ne da bi dobro poznali predmet 
razpisa, in verjetno bolj s prvenstvenim namenom, da bi prišli do sredstev za delovanje in 
izvajanje svojih programov). Pozitivno je torej, da so prijavitelji v PPS EQUAL videli 
priložnost, da se z namenom doseganja določenih ciljev in na področjih, na katerih delujejo, 
smiselno povezujejo z različnimi partnerji. Ravno tako je moč opaziti, da so partnerji v 
različnih RP različnih organizacijskih oblik, od javnih do zasebnih organizacij, od profitnih 
do neprofitnih organizacij. Predvsem dobrodošlo je povezovanje s profitnimi organizacijami 
kot nosilkami delovnih mest, pri čemer je zelo pomembno tudi to, da imajo profitne 
organizacije v razvojnem partnerstvu konkretno vlogo. 
 
V samih prijavah je opaziti tudi regionalno povezovanje med različnimi akterji, kar je 
predvsem pozitivno z vidika reševanja specifičnih lokalnih problemov. 
 
Ker so cilji RP kompleksni in mnogoteri, veliko partnerjev pa nima izkušenj z delovanjem v 
tako velikih skupinah, utegne priti v obdobju izvajanja do nezmožnosti uresničevanja vseh 
zastavljenih ciljev partnerstev, če RP ne bodo ustrezno vodena s strani koordinatorjev in 
organizacij, ki so v posameznih fazah dela odgovorne za posamezne dejavnosti. Dobrodošlo 
je, da imajo RP v prijavah opredeljene tudi notranje evalvatorje, ki naj bi kot vključeni v 
posameznih partnerstvih zaznali težave že zelo zgodaj pri samem poteku. Poleg tega je v ta 
namen dejansko zelo pomembno, da se čim prej vzpostavi in začne delovati nacionalna 
podporna struktura in da je vzpostavljeno sprotno spremljanje (monitoring) delovanja 
posameznih partnerstev – ne le z vidika nadzora, marveč z vidika opozarjanja na potencialne 
težave. Dejstvo pa je, da je v tako zgodnjih fazah RP, take potencialne težave težko predvideti 
in da bodo bolj vidne v nadaljnjih fazah vrednotenja.  
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Kar se tiče vključevanja posameznih ranljivih skupin v RP, je slika sledeča: 
- Kar se tiče zaposlenosti, RP kot ciljno skupino kombinirajo brezposelne in zaposlene 

osebe, pri čemer se pretežno orientirajo na brezposelne osebe. To pomeni, da tvorijo večji 
delež udeležencev, na katere se RP osredotoča, brezposelni. 

- Kar se tiče starosti, RP ravno tako kombinirajo različne starostne skupine, pri čemer pa so 
nekatera RP izrazito usmerjena na mlade (npr. RP M-Lab). Pri tem je potrebno poudariti, 
da so tudi med samimi mladimi izpostavili različne težave, s katerimi se srečujejo, denimo 
problem podzaposlenosti in strukturnega neskladja med ponudbo delovne sile in  
povprašavanjem. Eno RP se nanaša tudi na starejše, vendar ne v celoti, pač pa gre za 
pripravo na starost (RP S coachingom do varne starosti), nekatera RP pa ne naslavljajo 
starejših ljudi direktno, ampak jih poleg drugih starostnih skupin vidijo kot ciljno skupino 
(npr. RP SINTEZA). 

- Po spolu je opazna osredotočenost na ženske, ne le pri RP na področju Ukrepa 8 – »Enake 
možnosti«. Dejstvo je, da je delež žensk med zaposlenimi nižji kot delež moških, vendar 
je možna razlaga za tovrstno orientiranost tudi ta, da v RP zaznavajo ženske kot 
diskriminirane na trgu delovne sile tudi po različnih ciljnih skupinah in v svojih lokalnih 
okoliščinah. 

- Pri posebno diskriminiranih kategorijah, prednjačijo invalidi in Romi. Ti dve skupini sta 
ciljni skupini večine RP še posebej pri RP Ukrepa 1 – »Zaposljivost«. Prosilci za azil so 
posebno diskriminirana skupina v okviru Ukrepa 9 – »Iskalci azila«, zato ni pričakovati, 
da bi bili v veliki meri zastopani pri RP ostalih Ukrepov. Žrtve trgovine z ljudmi so 
konkretna ciljna skupina enega RP (RP (Re)integracija žrtev trgovine z ljudmi). Pozitivno 
je tudi, da je eno od razvojnih partnerstev orientirano na diskriminacije zaradi spolne 
usmerjenosti (RP Partnerstvo za enakost), saj je tovrstna diskriminacija še vedno tabu 
tema in se o njej v Sloveniji praktično ne govori. Zaskrbljujoče pa je, da so skoraj 
izpuščeni nekdanji zaporniki in brezdomci, ki tudi sicer ostajajo zunaj fokusa delovanja 
različnih javnih in nevladnih struktur v Sloveniji. Le v redkih RP so sploh omenjeni in še 
to v deležih, ki so nižji od 3% (npr. RP Romski zaposlitveni center, RP UFO). Kar se tiče 
pod-kategorije »druga diskriminacija«, in kjer ne gre za starostne skupine (mladi, starejši) 
so v RP ciljne skupine predvsem osebe s težavami v duševnem zdravju (npr. RP Most do 
uspešne vključitve na trg dela) ali odvisniki in uporabniki drog (npr. RP FENIKS). Ciljne 
skupine oz. posamezniki so tako ne glede na neizključujočo dikcijo programskega 
dokumenta in njegovega programskega dopolnila predvsem tiste skupine, ki so navedene 
v dokumentih.  
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4.2.    Ukrep 1 »Zaposljivost«: Omogočanje lažjega dostopa na trg dela in 

vrnitve vanj za tiste, ki imajo težave pri vključevanju ali vnovičnem 
vključevanju vanj, saj mora biti ta odprt za vse 

 
 

4.2.1. RELEVANTNOST IN IZVEDLJIVOST  
 
Prijavljena RP za Ukrep 1 – »Zaposljivost« so relevantna. Iz prijav je razvidno, da so 
prijavitelji seznanjeni z usmeritvami iz nacionalnih dokumentov za to področje, kot tudi da 
poznajo specifične ovire kategorij, ki so si jih zastavili kot ciljne skupine. Iz prijav je ravno 
tako razvidno, da je večina prijaviteljev že sodelovala v različnih skupinskih projektih (in/ali 
programih) v slovenskem okolju, mnogi izmed partnerjev v posameznih prijavljenih RP pa so 
se v preteklosti že povezovali s sorodnimi organizacijami iz tujine. Tudi pri predlaganih 
transnacionalnih partnerstvih je razvidno, da prijavitelji poznajo delovanje RP oz. organizacij 
iz tujine, saj je spoznavanje in iskanje skupnih interesov predstavljalo eno ključnih aktivnosti 
v pripravljalnem obdobju.  
 
Prijavljeni RP so kompleksni in bodo v primeru, da bodo v času izvajanja tudi ustrezno 
realizirani, predstavljali pomemben doprinos k omogočanju lažjega dostopa na trg dela in za 
vrnitev na trg dela tistim pripadnikom ciljnih skupin, ki so v trg dela že vstopili in se na njem 
srečujejo z ovirami, kakor tudi za tiste pripadnike ciljnih skupin, ki so iz trga dela iz različnih 
razlogov izstopili. Kot je bilo že omenjeno v splošnem delu, pa je za izvedbo ključna 
nepretrgana odprta komunikacija med partnerji. RP so zelo velika in obsegajo tudi do 40 
partnerjev, kar je bistveno več, kot je predvideno povprečno število partnerjev v RP oz. TS, 
kot ga to predvideva programsko dopolnilo (9). To je prednost s stališča, da bodo v izvajanje 
RP vključena pomembna količina ključnih akterjev, hkrati pa je pomembno, da bo 
komunikacija med njimi neprenehoma odprto potekala in da bo zagotovljeno učinkovito in 
uspešno vodenje celotnega RP.   
 
 
 

4.2.2. UPORABNOST  
 
Programi izbranih RP v okviru Ukrepa 1 – »Zaposljivost« so uporabni predvsem za 
vzpostavitev boljše dinamike odnosov med potencialnimi delodajalci in delojemalci 
(pripadniki ciljnih skupin) in širše, za zmanjševanje predsodkov in stereotipov, ki jih ima širša 
javnost, se pravi tudi morebitni sodelavci in drugi, ki prihajajo v stik s pripadniki ciljnih 
skupin, do njih. 
 
Pomemben potencialni doprinos RP je vzpostavitev vmesnih struktur med delojemalci 
(pripadniki ciljnih skupin) in delodajalci. Kot kažejo izkušnje iz preteklosti, je poleg 
nepoznavanja specifike ciljnih skupin s strani delodajalcev in neuspešne, pogosto pa tudi 
neustrezne komunikacije med delojemalci in delodajalci, eden ključnih dejavnikov 
izključenosti pripadnikov ciljnih skupin iz trga dela. Praktično vsa RP ponujajo rešitev na tem 
področju, predvsem na strani delojemalcev (pripadnikov ciljih skupin). Poimenujejo jih sicer 
različno (npr. mentorji), vendar gre pri vseh za isto bistvo – namen je »narediti« pripadnike 
ciljnih skupin bolj zaposljive. V ta namen večina RP tudi predvideva izobraževanje bodočih 
mentorjev, da bodo v celoti seznanjeni s specifiko ciljnih skupin. Še posebej je to pomembno 
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pri npr. romski populaciji, ki zaradi specifičnih izkušenj izkazuje nizko stopnjo zaupanja v 
institucije in strokovnjake iz institucij.  
 
RP predvidevajo vzpostavitev baz iskalcev zaposlitve različnih ciljnih skupin. Vprašanje je, 
kakšen učinek bodo imele te baze. Preprečiti je potrebno, da bodo posamezniki v teh bazah s 
strani potencialnih delodajalcev percipirani kot segment delovne sile, ki jo je možno plačevati 
slabše od ostale populacije na trgu delovne sile. 
 
V enem RP (Most do uspešne vključitve na trg dela) pa predvidevajo vzpostavitev tako 
imenovanega e-portfolia, kar je lahko kombinacija mentorstva in baze.  
 
Nekatera RP predvidevajo tudi oblikovanje novega poklicnega profila oziroma poklicnega 
standarda (npr. osebni asistent/asistentka, Romski mentor), kar je definitivno novost v 
slovenskem okolju, čeprav se v okviru različnih projektov dejavnosti za vzpostavitev 
poklicnega profila že izvajajo.  
 

4.2.3. PRISPEVEK H GLAVNIM NAČELOM EQUALA  
 
Eno od pomembnih načel EQUAL je inovativnost. Izbrana RP v veliki meri ponujajo rešitve, 
ki niso nekaj popolnoma novega nasploh, ampak predstavljajo noviteto v slovenskem okolju, 
tako imenovani prenos dobrih praks. V nekaterih primerih, sploh kar se tiče novih poklicnih 
profilov, pa gre za dejansko inovacijo, ki jo bo, v kolikor se izkaže za učinkovito in uspešno, 
možno kot dobro prakso prenašati tudi na druga področja in druga okolja (transnacionalno).  
 
Kar se tiče moči in vpliva, je prevladujoče razumevanje med prijavitelji, da to enačijo z 
vključevanjem pripadnikov ciljnih skupin v vse faze procesa in aktivnosti RP. To se lahko 
izkaže kot problematično, saj pri vključevanju pogosto sploh ne pride do prenosa moči in 
povečanega vpliva pripadnikov ciljnih skupin, kar lahko deluje v smeri še večje nemoči. Ideje 
pripadnikov ciljnih skupin so namreč pogosto preglasovane, saj pogosto niso oblikovane tako, 
da bi bile strukturirane v politično primernem jeziku. Samo vključevanje torej ni zadosten 
pogoj za krepitev molči in vpliva in to je ena večjih pomanjkljivosti, ki jih kažejo prijave vseh 
razvojnih partnerstev, ne le pri Ukrepu 1 – »Zaposljivost«. Od vseh pregledanih prijav, je 
edino RP UFO – Partnerstvo za bodoče možnosti oblikovano tako, da je dejansko jasno, da 
poznajo bistvo krepitve. Res pa je, da v nekaterih prijavah RP zaznavajo različne ovire, do 
katerih prihaja pri krepitvi moči in večanju vpliva (še posebej kar se tiče RP, katerih ciljna 
skupina so Romi). To partnerstvo torej najbolj prispeva k načelu, ki je v praksi opredeljeno 
kot to, da naj bodo tisti, ki so vključeni v izpeljavo aktivnosti, vključeni tudi v procese 
odločanja.  
 
Partnerski pristop: razvojna partnerstva (RP), v okviru katerih se izvaja EQUAL, naj bi 
združevala zainteresirane akterje z relevantnimi kompetencami, ki bodo sodelovali pri razvoju 
integriranega pristopa k multidimenzionalnim problemom. Partnerji delujejo skupaj z 
namenom, da identificirajo faktorje, ki vodijo k neenakosti in diskriminaciji v povezavi s 
trgom dela znotraj izbranega ali izbranih tematskih področij. Skupaj bodo združili napore in 
vire v iskanju inovativnih rešitev za skupno definirane probleme in skupne cilje. V prijavah 
RP je jasno opredeljeno, kakšna je vloga posameznih partnerjev, kar nakazuje, da so se 
usklajevali že v obdobju priprave same prijave. Podani so osnutki razdelitve odgovornosti 
posameznih partnerjev za različna področja aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev RP. 
Dokončne vloge, torej porazdelitve odgovornosti in aktivnosti posameznih partnerjev pa so 
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bile opravljene v prvi, torej pripravljalni fazi RP. Pri nekaterih partnerstvih se kaže tudi 
tendenca, da so bili prijavitelji hkrati vodilni partnerji v večini aktivnosti pripravljalnega 
obdobja. Medtem ko je sprejemljivo, da v pripravljalnem obdobju aktivnosti vodi nekaj ožjih 
partnerjev, se v obdobju izvedbe in razširjanja smatra, da bo vsak partner imel svojo jasno 
opredeljeno vlogo in prispevek k RP. To še posebej velja za partnerje – profitne organizacije.   
 
Kar se tiče transnacionalnih partnerstev, jih je v prijavi nekaj izrazilo interese, s partnerji 
katerih držav si predstavljajo sodelovanje. Dokončno naj bi si transnacionalne partnerje 
zagotovili v pripravljalnem obdobju. Tisti prijavitelji, ki pa so v preteklosti že sodelovali na 
mednarodnih projektih ali pa so se že kako drugače povezovali s sorodnimi organizacijami iz 
tujine, pa so že navedli konkretne transnacionalne partnerje, nekateri tudi že ključne 
porazdelitve aktivnosti in odgovornosti posameznih partnerjev v okviru RP. 
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4.3. Ukrep 5 »Prilagodljivost«: Pospeševanje vseživljenskega učenja in 

vključevalnih delovnih praks, ki spodbujajo, da na trg dela pridejo 
in na njem ostanejo tisti, ki trpijo zaradi diskriminacije in neenakosti 
v povezavi s trgom dela 

 
 

4.3.1. RELEVANTNOST IN IZVEDLJIVOST  
 
RP Ukrepa 5 – »Prilagodljivost« se nanašajo na spodbujanje in promocijo vseživljenjskega 
učenja. Tema je relevantna, saj raziskave kažejo, da Slovenija v tem pogledu zaostaja za 
razvitejšimi evropskimi državami. Vsa RP Ukrepa 5 imajo za cilj motivirati ciljne skupine, ki 
se med seboj razlikujejo, skupen pa jim je slabši položaj na trgu delovne sile oziroma 
pripadnost ranljivim skupinam. Poleg le teh, predvidevajo, da bodo s svojimi aktivnostmi 
vplivali tudi na ostale delojemalce, npr. na zaposlene v javni upravi, in druge zaposlene. 
 
Ciljne skupine so si zastavili širše, v sklopu promocije vseživljenjskega učenja RP 
predvidevajo ne le delo s samimi pripadniki ciljnih skupin, temveč tudi aktivnosti povezane z 
ozaveščanjem delodajalcev in informiranja širše javnosti. Ozaveščenje delodajalcev je še 
zlasti pomembno, saj so oni pomembni akterji izobraževanja svojih zaposlenih.  
 
RP Ukrepa 5 – »Prilagodljivost« so izvedljiva. Vsebinsko se od aktivnosti Ukrepa 1 – 
»Zaposljivost« razlikujejo predvsem po aktivnostih. Poleg izdelave modelov vseživljenjskega 
učenja se predvidene aktivnosti so v veliki meri nanašajo na medijsko promocijo 
vseživljenjskega učenja.  
 

4.3.2. UPORABNOST  
 
Uporabnost RP Ukrepa 5 – »Prilagodljivost« je v njihovi širini, saj bodo imele v primeru, da 
bodo predvidene aktivnosti tudi dejansko izvedene, zelo širok domet med vsemi vrstami 
javnosti, saj velik del predvidenih aktivnosti predstavljajo radijske oddaje – nacionalni in 
druge radijske postaje, promocija v tiskanih medijih (npr. RP Znanje je moč v Slovenskih 
novicah, ki so najbolj bran slovenski dnevnik, katerega bralci naj bi bili po raziskavah 
medijev sodeč ravno tisti segment prebivalstva, ki ga je potrebno motivirati za vseživljenjsko 
učenje). 
 

4.3.3. PRISPEVEK K GLAVNIM NAČELOM EQUALA  
 
Inovacijo predstavlja predvsem pristop, da gre v primeru RP za širše medijske aktivnosti v 
zvezi z promocijo vseživljenjskega učenja ter da gre za skupen pristop različnih partnerjev. 
 
Kar se tiče povečevanja moči in vpliva, je situacija podobna kot pri RP Ukrepa 1 – 
»Zaposljivost«. Tudi RP Ukrepa 5 – »Prilagodljivost« enačijo povečevanje vpliva in moči z 
vključevanjem ciljnih skupin. 
 
Razvojna partnerstva (RP), v okviru katerih se izvaja EQUAL, naj bi združevala 
zainteresirane akterje z relevantnimi kompetencami, ki bodo sodelovali pri razvoju 
integriranega pristopa k multidimenzionalnim problemom. Partnerji delujejo skupaj z 
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namenom, da identificirajo faktorje, ki vodijo k neenakosti in diskriminaciji v povezavi s 
trgom dela znotraj izbranega ali izbranih tematskih področij. Skupaj naj bi združili napore in 
vire v iskanju inovativnih rešitev za skupno definirane probleme in skupne cilje. Partnerstva 
so v prijavah na Ukrep 5 ustrezno oblikovana, dokončni dogovori v zvezi z delitvijo 
odgovornosti in aktivnosti pa so bile predvidene za pripravljalno fazo. Preseneča le, da med 
partnerji glede na tako široko predvidene medijske aktivnosti, ni več medijev, kar bi načelo 
partnerstva še podkrepilo. Večina aktivnosti v zvezi s transnacionalnimi partnerstvi je bila, 
razen izjem (npr. RP Znanje je moč, kjer je že v prijavi zelo jasno določeno, na katerih 
področjih bo potekalo sodelovanje s posameznim partnerjem), predvidena za pripravljalno 
obdobje. 
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4.4. Ukrep 8 »Enake možnosti«: Zmanjšanje razlik med spoloma in 

podpiranje enakopravnosti na delovnem mestu 
 

4.4.1. RELEVANTNOST IN IZVEDLJIVOST  
 
RP Ukrepa 8 – »Enake možnosti« se nanašajo na podpiranje enakopravnosti med spoloma v 
dostopu na trg delovne sile, kakor tudi na delovnem mestu. Usmerjena so tako na 
diskriminacije (npr. zaradi potencialnega materinstva) kot tudi na spodbujanje žensk za vstop 
v različne dejavnosti (npr. samozaposlitev, podjetništvo). RP Ukrepa 8 imajo ciljne skupine 
zastavljene širše in niso osredotočena le na ženske, temveč na družine, na možnosti 
usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, kar spada tudi pod Ukrep 7 – »Usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja«, ki ga Slovenija zaradi omejenosti resursov ni izbrala. 
Vsebinsko so RP relevantna, kar se vidi tudi v poznavanju aktualne problematike s tega 
področja.  
 
Aktivnosti, ki so predvidene v okviru RP, so ob predvidenem časovnem okvirju izvedljive. 
 

4.4.2. UPORABNOST  
 
Dosežki RP Ukrepa 8 – »Enake možnosti« so posebej pomembni pri širšem razbijanju 
predsodkov in stereotipov o enakosti spolov, tako da bo, če bodo uspešno izvedena, uporabni 
ne le v zvezi s cilji samega ukrepa – podpiranje enakopravnosti na delovnem mestu in 
posameznimi cilji, ki so si jih v okviru RP zadali, njihov domet veliko širši. To pomeni, da 
bodo rezultati pripomogli k spremembam v tradicionalističnih pogledih na vlogo spolov v 
družbi nasploh.  
 

4.4.3. PRISPEVEK K GLAVNIM NAČELOM EQUALA  
 
V smislu inovativnosti je opaziti, da naj bi RP prinesla določene inovacije v slovensko okolje 
– npr. potujoča pisarna tudi v ruralnih območjih, natečaj za znak »Mladim družinam prijazno 
podjetje« in podobno. 
 
Kar se tiče moči in vpliva, je ravno tako kot pri ostalih ukrepih razvidno enačenje krepitve 
moči in vpliva z vključevanjem. Zaznavajo pa ovire, do katerih lahko pride pri tem vprašanju, 
še posebej RP Mladim materam in družinam prijazno zaposlovanje. 
 
Partnerstva so ustrezno oblikovana, še zlasti je pomembno vključevanje tudi delodajalcev 
(npr. Združenja delodajalcev), kakor tudi sodelovanje s sindikati kot predstavniki 
delojemalcev, v tem primeru žensk na trgu delovne sile. Nekatera RP imajo že v prijavi 
oblikovane jasne in dokončne dogovore o porazdelitvi nalog in odgovornosti, nekateri pa so 
dokončne dogovore predvideli za pripravljalno obdobje. 
 
Transnacionalna partnerstva so okvirno večinoma dogovorjena, dokončno oblikovanje pa je 
bilo predvideno za pripravljalno obdobje. 
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4.5. Ukrep 9 »Iskalci azila«: Podpora socialnemu in poklicnemu 

vključevanju prosilcev za azil.  
 
 

4.5.1. RELEVANTNOST IN IZVEDLJIVOST  
 
Na področju Ukrepa 9 – »Iskalci azila« ima Slovenija eno izbrano RP, in sicer RP Progres. Na 
Ukrep 9 se ni prijavilo nobeno drugo razvojno partnerstvo, kar nakazuje na to, da je v tem 
konkretnem ukrepu izbira partnerstev zelo omejena glede na ponudbo (»supply-driven«).  
 
Program partnerstva je relevanten, ravno tako njihovi cilji in aktivnosti za dosego zastavljenih 
ciljev. Dejstvo je, da gre za novo področje v slovenskih okvirjih, saj se je začela azilna 
politika v Sloveniji oblikovati šele pred slabim desetletjem. Prosilci za azil so v Sloveniji 
dejansko izredno omejeni glede dostopa na trg delovne sile. Področje pa je aktualno tudi z 
vidika dejstva, da bi znala Slovenija v prihodnjih letih postajati vse bolj ciljna država. 
Problematika je kompleksna, saj gre za populacijo, ki bi tudi ob različnih usmeritvah v 
nacionalnih dokumentih najverjetneje diskriminirana na trgu delovne sile in aktivnosti RP se 
osredotočajo na to, da bi imeli azilanti vsaj boljše izhodišče tako pri procesu integracije v 
slovensko družbo, kot tudi vključitev na trg delovne sile. Aktivnosti so izvedljive, saj so 
partnerji v RP dejansko vse nevladne organizacije, ki se v Sloveniji ukvarjajo z azilanti in 
področje dobro poznajo tudi v praksi. 
 

4.5.2. UPORABNOST  
 
Dejavnosti RP so uporabne že iz čisto humanitarnih vidikov – skrb za integracijo azilantov 
oziroma beguncev (ko pridobijo ta status). Gre za delo na zagotavljanju osnovne oskrbe in 
aktivnosti, ki omogočajo vsaj podlago za integracijo. Pri tem pa ostaja skrb, da kljub tej 
podlagi ne bodo integrirani.     
 

4.5.3. PRISPEVEK K GLAVNIM NAČELOM EQUALA  
 
Tako celosten pristop k reševanju integracije azilantov je za Slovenijo nov. Ravno tako je 
novost, da se bo proces integracije začel še pred formalnim priznanjem statusa begunca, kar 
bo pozitivno vplivalo na socialno vključevanje te populacije. 
 
Ker gre za azilante, ki med seboj niso povezani v npr. skupine pritiska oziroma druge oblike 
samoorganiziranih skupin, o povečevanju moči in vpliva ciljne skupine dejansko ni mogoče 
govoriti, saj v družbi, kamor pridejo, moči nimajo. V danem RP gre za vključevanje 
posameznikov, pri čemer je potrebno dejansko delati tudi na ozaveščanju celotne slovenske 
družbe, da ne bodo azilanti potisnjeni še v položaj večje nemoči. Obstaja namreč bojazen, da 
azilanti pridobijo znanja, potem pa niso integrirani v družbo.   
 
V RP so vključene dejansko vse nevladne organizacije, ki se v Sloveniji ukvarjajo z azilanti, 
kar je pozitivno in gre dejansko za skupno delovanje vseh, ki delujejo na tem področju. Malo 
pa je partnerstvo šibko pri partnerjih ostalih organizacijskih oblik, saj je poleg nevladnih 
organizacij partner le še eno podjetje, ni pa ostalih struktur, denimo javnih služb, ki tudi 
prihajajo v stik z azilanti. Velja pa, da zaradi ene same prijave ni bilo mogoče izbrati bolj 
raznolikega razvojnega partnerstva, ki bi v večji meri prispeval k načelu partnerstva.  
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V okviru transnacionalnih povezav, se je RP Progres povezalo s partnerji iz Italije in Nemčije, 
ki imajo na tem področju že dolgoletne izkušnje. Podpisan je sporazum o transnacionalnem 
sodelovanju z dvema partnerstvoma: enim iz Italije in drugim iz Nemčije . 
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4.6.  IZVEDBA PRIPRAVLJALNEGA OBDOBJA 
 
V pripravljalnem obdobju so imela RP, ne glede na ukrep, tri osnovne cilje: 

- podpis Sporazuma o razvojnem partnerstvu; 
- poiskati in vzpostavitev transnacionalnih partnerstev; 
- izdelava konkretnejšega programa aktivnosti in metodologije za obdobje izvajanja in 

razširjanja.  
 
Vsa pregledana RP poročajo, da so dosegla vse tri zastavljene cilje. Pri tem izmed pregledanih 
RP nekateri navajajo, da se v RP niso vključili vsi partnerji, ki so bili predvideni v obdobju 
prijave na razpis, so se pa vključili nekateri novi partnerji. Enako so je bilo v nekaterih RP 
predvideli določena transnacionalna partnerstva, ki se niso uresničila, ker se bodisi niso 
vsebinsko uskladili bodisi z druge strani ni bilo interesa. Navkljub temu, so vsa RP uspela 
najti transnacionalne partnerje. Razen v dveh poročilih, so povsod navedene tudi države, od 
koder izhajajo transnacionalni partnerji. Skupno je omenjenih 14 držav. To so: Italija, 
Francija, Madžarska, Nizozemska, Litva, Švedska, Nemčija, Poljska, Španija, Irska, 
Portugalska, Finska, Grčija, Avstrija.  
 
Kar se tiče aktivnosti, povezanih s partnerstvi v okviru posameznih RP, so najpogosteje 
navajane aktivnosti v pripravljalnem obdobju skupni in bilateralni sestanki med partnerji, 
uskladitev interesov in vloge posameznih partnerjev, razdelitev aktivnosti in odgovornosti za 
posamezne faze in aktivnosti v okviru RP, ter vzpostavitev delovnih teles.  
 
Poteg treh osnovnih, so imela RP tudi nekatere druge predvidene aktivnosti, med katerimi 
najpogosteje navajajo: 

- Promocijske aktivnosti oziroma obveščanje in informiranje javnosti: V okviru 
promocijskih aktivnosti so partnerstva uporabljala različne kombinacije medijev in 
materialov – javne predstavitve, predstavitve na lokalnih televizijskih in radijskih 
postajah, tiskani mediji, na spletnih straneh in izdaja zloženk in drugih promocijskih 
materialov. V RP poročajo tudi o obiskih in predstavitvah projekta v posameznih 
okoljih (npr. pri potencialnih delodajalcih, v invalidskih podjetjih in v drugih okoljih, 
ki predstavljajo potencialno zainteresirano javnost). 

- Analiza potreb ciljnih skupin: Večina RP, ki so poročala o analizi potreb, je izvedla 
ankete ali intervjuje s pripadniki ciljnih skupin in analizirala dane rezultate. 

- Študij programskih dokumentov in dobrih praks s posameznih področij. 
- Načini komunikacije in dela partnerstev – ne le aktivnosti povezane z izvajanjem RP, 

ampak povezave med partnerji samimi, denimo način poročanje koordinatorju o 
finančnih stroških in drugo. 

 
RP so večinoma izvedla vse načrtovane aktivnosti, ki so jih predvidela za pripravljalno 
obdobje. Ponekod je prišlo do zamikov v izvedbi, denimo pri enem RP do zamika 
usposabljanja, vendar je bilo še vedno izvedeno v pripravljalnem obdobju. V dveh RP je 
usposabljanje in izobraževanje prestavljeno v obdobje izvajanja, v enem pa je večina 
aktivnosti v zvezi s promoviranjem iz pripravljalnega obdobja prenesena v obdobje 
razširjanja. V zvezi s tem je potrebno poudariti, da je bilo eno izobraževanje prestavljeno v 
obdobje izvajanja zaradi, kot navajajo »zaradi do konca nejasne vloge Zavoda za 
zaposlovanje«, saj navajajo, so se na Zavodu za zaposlovanje sklicevali na nejasne napotke in 
navodila s strani MDDSZ. V RP ocenjujejo, da to procesa izvajanja ne bo omejilo, marveč 
bodo v obdobju izvajanja izobraževanje celo razširili. 
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V dveh RP je prišlo do vsebinskih sprememb. V enem primeru gre za zmanjšanje obsega 
planiranih aktivnosti izobraževanja na račun večjega poudarka inovativnosti oziroma razvoja 
metode. V drugem primeru pa je, kot je zapisano, zaradi manjšega odobrenega finančnega 
zneska od predlaganega, omejena ciljna populacija (v RP bodo vključeni mladi z najmanj 
srednješolsko izobrazbo). 
 
Le v poročilih treh RP so navedena potencialna tveganja in težave: 

- možnost nepotrditve transnacionalnih partnerstev s strani njihovih nacionalnih 
organov; 

- morebitne težave v komunikaciji med partnerji; 
- neizpolnjevanje obveznosti s strani partnerjev; 
- nezainteresiranost pripadnikov ciljnih skupin in težave v komunikaciji s ciljnimi 

skupinami. 
Navedena potencialna tveganja in ovire pa se, navkljub temu, da so bila navedena le v treh 
RP, ne nanašajo le nanje, bržkone nanašajo na vsa RP. 
 
Iz navedenega je moč predlagati, da se za učinkovito in uspešno izvajanje PPS EQUAL 
dejansko vzpostavi podporna struktura s strani MDDSZ, ki bo RP dejansko v podporo pri 
izvajanju aktivnosti, da bodo imela RP občutek, da se v težavah pri izvajanju lahko 
posvetujejo z razpisovalcem. Edino na ta način je možno pričakovati, da bodo težave dejansko 
izražene in uspešno reševane, kar pomeni, da bodo RP v svojih poročilih težave navajala, ne 
pa, iz potencialnega strahu pred razpisovalcem, težave zakrivala in skušala reševati sama na 
drugačne načine. S tem bi bilo doseženo tudi partnerstvo med RP in MDDSZ kot organom 
upravljanja, ki je potrebno zaradi bolj učinkovitega in uspešnega izvajanja načela partnerstva. 
 
To je predvsem ključno zaradi dejstva, da bo v obdobju izvajanja prihajalo do odstopanj pri 
načrtovanih in dejansko izvedenih aktivnostih, prihajalo bo do nepredvidenih aktivnosti, 
nekatere pa bo potrebno iz različnih razlogov opustiti. To je v primeru inovacij in prenosa 
dobrih praks iz drugih okolij popolnoma normalno, saj je nemogoče že vnaprej identificirati 
vse potencialne težave in glede na dejstvo, da pri planiranju vseh družbenih aktivnosti prihaja 
do štirih vrst učinkov: pozitivni pričakovani, pozitivni nepričakovani, negativni pričakovani in 
negativni nepričakovani. Ena izmed temeljnih značilnosti RP pa mora biti hitra in ustrezna 
prilagodljivost na dane okoliščine. 
 
V zvezi s končnimi poročili pripravljalnega obdobja, velja opozoriti tudi na nekaj težav, ki so 
opazna iz poročil in morda nakazujejo na manj kot optimalno oblikovane obrazce za poročilo: 

- Iz poročil je razvidno, da v okviru RP različno razumevajo »dosežene cilje« in 
»dosežene rezultate«. 

- Težave so se pojavljale pri točki »Podrobneje opišite izvedene aktivnosti ter dosežene 
cilje in rezultate...«, kjer naj bi RP še posebej izpostavila inovativne elemente, način in 
stopnjo vključitve ciljnih skupin idr. V načrtovanih aktivnostih pripravljalnega 
obdobja (podpis Sporazumov o razvojnem partnerstvu, oblikovanje transnacionalnih 
partnerstev in izdelava programa za obdobje izvajanja) je dejansko težko govoriti o 
inovacijah, kar se iz poročil vidi. V večini poročil inovacij sploh ni navedenih, v 
nekaterih pa so pod inovacijami navedeni elementi izvedbe (npr. razstava v osnovni 
šoli), ki dejansko nimajo zveze z inovativnostjo, kar pomeni, da je bil cilj čim bolje 
odgovoriti na teme iz obrazca. Velja, kot je navedeno v enem od poročil: »prav 
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inovativnih metod nismo razvijali, čeprav je bila večina aktivnosti, ki smo jih izvedli, 
za nas relativno novih«. 

Seveda je pomembno, da se iz poročil vidi, ali RP sledijo načelom PPS EQUAL, vendar je pri 
sestavi obrazcev potrebno upoštevati, da so le-ta v določenih fazah oziroma obdobjih 
projektov bolj ali manj relevantna. 
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4.7. UGOTOVITVE O IZVEDBI PRIPRAVLJALNEGA OBDOBJA V 

SLOVENIJI  
 

4.7.1. NACIONALNO IN TRANSNACIONALNO SODELOVANJE 
 
RP so sestavljena iz različnih tipov organizacijskih oblik: lokalne skupnosti (občine), javne 
institucije (Zavod RS za zaposlovanje navadno preko svojih območnih enot, Centri za 
socialno delo, različni drugi zavodi, kot so Zavod za izobraževanje in kulturo), tako velika kot 
srednja in mala podjetja, regionalne razvojne agencije, nevladne organizacije (tudi društva), 
raziskovalni instituti, invalidska podjetja in osnovne šole. Vsa razvojna partnerstva, 
pregledana v vzorcu prijav in poročil, so ustrezala kriteriju vsaj dveh različnih organizacijskih 
oblik partnerjev, ki morajo sodelovati pri razvojnem partnerstvu. Večina partnerstev je kriterij 
dveh različnih organizacijskih oblik tudi znatno presegla (od pregledanih RP vsi razen enega).  
 
Razvojna partnerstva v večini primerov pokrivajo celo Slovenijo. Večina partnerstev ni 
delovala samo na področju enega sektorja.  
 
Večina pregledanih partnerstev ima že pretekle izkušnje z medsebojnim sodelovanjem; če v 
preteklih projektih niso sodelovali vsi partnerji, po imajo vsak nekateri skupno zgodovino 
sodelovanja na projektih, kot so denimo PHARE, OSI, razvojno raziskovalni projekti, 
nacionalni projekti javnih del, ipd. 
 
V pregledanem vzorcu večina RP ni navajala posebnih težav pri formiranju nacionalnih 
partnerstev, razen enega izmed njih, ki je v pripravljalni fazi dva partnerja izgubil, hkrati pa 
pridobil štiri nove. Pri pridobivanju transnacionalnih partnerjev pa se je izkazalo, da so bili ti 
v nekaterih primerih drugi, kot je bilo to predvideno ob prijavi. Veliko partnerstev navaja, da 
so kontaktirali več transnacionalnih partnerstev, izbrali pa so samo nekatere. V večini 
primerov so razlogi vsebinske narave partnerstev, ki so se razlikovala, v nekaterih primerih pa 
ni bilo interesa s strani transacionalnega partnerja.  
 
V poročilih vsa partnerstva navajajo, da so podpisala sporazume o razvojnem partnerstvu in 
sporazume s transnacionalnimi partnerji.   
 
Glede na to, da RP vključujejo veliko število partnerstev, in glede na to, da iz pregledanih 
poročil kaže, da so tudi transnacionalni partnerji zelo raznoliki (glede na pregledana poročila 
je to 14 različnih držav), je možno sklepati, da imajo partnerstva širok razpon znanja in 
poznavanje problematike tako nasploh kot tudi na lokalne oz. regionalne specifike ali 
specifike ciljnih skupin, kateri se dotika RP. Hkrati imajo tudi različna področja delovanja, 
kar bo verjetno pripomoglo k bolj kvalitetni implementaciji izvedbenega obdobja. Potencialno 
pa tako veliko število partnerjev v okviru posameznega RP predstavlja tudi tveganje za 
izvedbo, saj mora biti med njimi vzpostavljena jasna in odprta komunikacija. Zato je izjemno 
pomembna sprotno vrednotenje notranjih evaluatorjev. Nekateri med RP tudi poročajo o tem, 
da so se dogovorili za sisteme finančnega poročanja koordinatorju, kar je pohvalno.   
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4.7.2. INOVACIJE  
 
Razvojna partnerstva v svojih prijavah in poročilih pogosto navajajo, da bodo uporabljene 
metode in pristopi inovativni. Predvsem se to nanaša na transfer dobre prakse primerov iz 
tujine, k čemur bodo aktivno pripomogli tudi tuji transnacionalni partnerji. Večina partnerjev 
razvoj in testiranje novih metod / modelov predvideva za fazo izvajanja. Hkrati pa so 
identificirana pričakovana posameznih RP, večinoma v stiku s samimi pripadniki ciljnih 
skupin v obliki anket in intervjujev, iz česa so bile analize potreb.  
 
Zaznali smo, da je inovacija relativno ohlapno pojmovana v večini RP. Tako eno RP v 
poročilu kot primer inovativnega pristopa, ki ga uporabljajo, navaja, da so organizirali 
razstavo slik v osnovni šoli, s čimer naj bi spodbudili k razmišljanju osnovnošolsko mladino, 
njihove starše in lokalno skupnost.  
 
RP navajajo, da so pripadniki ciljnih skupin bili vključeni v pripravljalnem obdobju, 
predvsem preko izražanja svojih pričakovanj (glej zgoraj, ankete in intervjuji). V tem obdobju 
se še ne da govoriti o krepitvi moči in vpliva, saj sama participacija ne povečuje avtomatično 
tudi moči – sploh pa v nekaterih primerih (Ukrep 9) ne moremo govoriti o krepitvi moči in 
vpliva, razen na psihološki in osebni ravni. Dosedanja praksa kaže tudi, da obstaja tveganje, 
da bo sama participacija brez večanja moči dosegla negativne učinke.   
 

4.7.3. DISEMINACIJA IN MAINSTREAMING 
 
RP imajo v večini primerov izdelan plan in med diseminacijo navajajo promocijske dejavnosti 
ter javno predstavitev rezultatov razvojnih partnerstev. Velja, da partnerstva pri diseminaciji 
niso bila posebej inovativna. Določena partnerstva so tudi razumela diseminacijo kot 
promocijo vse palete možnosti za razvoj, ki jo ponujajo strukturni skladi.  
 
Večina RP predvideva vključitev izsledkov njihovih aktivnosti v politične dokumente in 
razvojne strategije na nacionalni in regionalni ravni, nekateri od njih pa tudi v druge države 
EU.  
 

4.7.4. TEMATSKI PRISTOP  
 
Vsa RP navajajo, da se zavedajo pomen enakosti možnosti spolov. Še posebej to izpostavljajo 
RP, ki izvajajo aktivnosti v okviru Ukrepa 8 (»Enake možnosti«), pa tudi sicer med 
opredeljenimi ciljnimi skupinami navajajo razdelitev po spolu. Razbrati gre, da so RP pazili 
na tudi na to perspektivo.    
 
Iz prijav nekaterih RP se vidi, da pokrivajo teme širše. Tako RP Ukrepa 8 imajo ciljne 
skupine zastavljene širše in niso osredotočena le na ženske, temveč na družine, na možnosti 
usklajevanja družinskega in poklicnega življenja, kar spada tudi pod Ukrep 7 – »Usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja«, ki ga Slovenija zaradi omejenosti resursov ni izbrala. 
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5. ADMINISTRATIVNA KAPACITETA – PROCESNI VIDIKI 

IMPLEMENTACIJE  
 
V pričujočem poglavju so opisane predvidene vloge posameznih organov, ki v implementaciji 
PPS EQUAL igrajo pomembno vlogo. Gre predvsem za organ upravljanja s pripadajočo 
nacionalno podporno strukturo in tehnično pomočjo ter plačilnim organom ter za vlogo 
nadzornega odbora. Poglavje odgovarja na naslednja vprašanja:  
- Kako udeleženci v pripravi in implementaciji razumejo svoje vloge? 
- Kako učinkovito in uspešno udeleženci izvajajo svoje vloge? 
- Kako izvedbo programa in njegov management ocenjujejo ostali deležniki, ki niso 

neposredno udeleženi pri pripravi in vodenju programa? 
- Kako je bil izveden Javni razpis?  
 

5.1. ORGANI ZA IZVAJANJE IN SPREMLJANJE 
IMPLEMENTACIJE PPS EQUAL: VLOGE IN RAZUMEVANJE 
VLOG 

 
5.1.1. ORGAN UPRAVLJANJA  

5.1.1.1. VLOGA ORGANA UPRAVLJANJA  
V skladu z 9.(n) in 34. členom Uredbe Sveta (ES) 1260/99 je za izvajanje Pobude skupnosti 
EQUAL v Sloveniji odgovorno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) in 
v njem Področje trga dela, zaposlovanja in izobraževanja, ki ga vodi državni/a sekretar/ka.  
 
Naloge organa upravljanja obsegajo:  
- razvijati in usklajevati politiko pobude in, kadar je to primerno, razvijati tudi povezave z 

drugimi pobudami skupnosti in z Enotnim programskim dokumentom Slovenije; 
- usklajevati politiko glede pobude z drugimi resornimi ministrstvi, vladnimi uradi in 

službami; 
- sestaviti in predložiti Programsko dopolnilo Nadzornemu odboru Pobude skupnosti 

EQUAL; 
- pripraviti spremembe programa in reprogramirati finančne načrte v skladu s 34. členom 

Uredbe 1260/99; 
- vzpostaviti povezave z Evropsko komisijo in državami članicami glede politike in 

napredka, in zlasti predložiti PPS komisiji, ji pošiljati podatke o izvajanju PPS, izdelati in 
predložiti komisiji letna poročila in končno poročilo, potem ko ga je potrdil Nadzorni 
odbor pobude EQUAL, in v sodelovanju s Komisijo organizirati vrednotenje pobude; 

- predsedovati Nadzornemu odboru pobude EQUAL in mu biti sekretariat; 
- vzpostaviti sistem za zbiranje zanesljivih finančnih in statističnih podatkov o izvajanju 

zaradi spremljanja in vrednotenja aktivnosti; 
- priskrbeti Nadzornemu odboru statistične in finančne podatke o zadevah, ki so pomembne 

za delovanje pobude; 
- zagotoviti učinkovit sistem notranjega finančnega nadzora; 
- zagotoviti, da bodo vse organizacije, vključene v upravljanje in izvajanje pobude EQUAL, 

imele dober sistem računovodstva, zagotovile ustrezno finančno poročanje (spremljanje 
izvajanja) in zanesljivo finančno poslovodenje (nadzor) ter dajale te podatke organu 
upravljanja; 
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- poskrbeti za potrjene in preverjene zahtevke za plačila in poročila o napredku, ki jih je v 
skladu s predpisi skupnosti treba predložiti Evropski komisiji; 

- zagotoviti skladnost s politikami skupnosti v zvezi z uporabo predpisov skupnosti za 
oddajo javnih naročil; 

- zagotoviti povezljivost pobude EQUAL z drugimi programi; 
- pospeševati ukrepe obveščanja in informiranja javnosti, vključno z obvestili in drugimi 

načini seznanjanja o vlaganju projektnih predlogov; 
- izdajati pravilnike in potrebna navodila glede postopka nosilcem razvojnih partnerstev, 

nacionalni podporni strukturi in drugim ustreznim organom in organizacijam, da se 
zagotovi zlasti finančni nadzor v skladu s predpisi Evropskega socialnega sklada in 
uredbami strukturnih skladov; 

- pripraviti strategijo za vključevanje rezultatov v prevladujoče usmeritve in politike. 
 
Organ upravljanja bo tudi: 
- zagotovil primerno usposabljanje za osebje nacionalne podporne strukture (NPS); 
- zagotovil sodelovanje osebja NPS v aktivnostih za NPS na evropski ravni; 
- vzpostavil sistem za obvladovanje kakovosti. 
 

5.1.1.2. IZVEDBA VLOGE ORGANA UPRAVLJANJA 
 
Ugotovljeno je bilo, da je organ upravljanja pripravil Programsko dopolnilo k PPS EQUAL in 
zagotovil njegovo usklajenost z Enotnim programskim dokumentom. PPS EQUAL je bil 
namreč pripravljen kasneje, kot je bil pripravljen EPD.  
 
Organ upravljanja je tudi organiziral vrednotenje programa, ki pa poteka kasneje, kot je bilo 
predvideno, in v zmanjšanem obsegu. To lahko smatramo za začetne ovire v implementaciji, 
povezane z omejenostjo virov na razpolago za izvajanje PPS EQUAL, in da bo v nadaljevanju 
vrednotenje potekalo po načrtu.  
 
Organ upravljanja je tudi poslal letno poročilo o napredku Evropski komisiji in pripravil 
navodila za spremljanje in izvajanje razvojnih partnerstev. Navodila so bila septembra 2005 
tudi spremenjena oz. dopolnjena. Do konca aprila 2005 pa OU še ni pripravil izvedbenega 
dokumenta na strani samega organa upravljanja, ki bi omogočal strukturirano preverjanje 
vsebinskih in finančnih poročil.  
 
Da bi zagotovil uspešno in učinkovito implementacijo programa, se je organ upravljana v 
nasprotju z najprej predvidenim številom izbranih partnerstev odločil za večje število 
partnerstev, kar naj bi zmanjševalo tveganje ob sami izvedbi projektov. Postavlja se 
vprašanje, zakaj je bilo potem sploh predvidenih manjše število partnerstev.  
 
Da bi bilo zagotovljeno ustrezno finančno poročanje in finančno poslovodenje, je v besedilu 
programskega dokumenta PPS EQUAL (str. 64) navedeno tudi, da »v trenutku prijave za 
financiranje iz pobude EQUAL mora imeti vsako razvojno partnerstvo ureditev za 
zagotavljanje, da administrativne in finančne odgovornosti vodi organizacija, ki ima 
pristojnost za upravljanje računa za financiranja iz javnih sredstev.« Odgovorne osebe na 
OU ne vedo, kaj to pomeni v »operativnih terminih«. Taka dikcija tudi ni bila vključena v 
javni razpis oz. navodila za prijavitelje (v delu: Navodila za prijavitelje, tretje poglavje, 
ustreznost – kdo se lahko prijavi).  
 



 
 
 

Page 45 of 58 
 
 

 
 

5.1.2. NADZORNI ODBOR  
 

5.1.2.1. VLOGA NADZORNEGA ODBORA  
 
Izvajanje programa EQUAL spremlja nadzorni odbor, ki je zadolžen za zagotavljanje, da 
poteka izvajanje PPS EQUAL v skladu s strateškim načrtom za pobudo EQUAL. To 
vključuje predvsem naslednje naloge, ki so navedene v Programskem dokumentu PPS 
EQUAL:  
- potrdi Programsko dopolnilo in vse njegove morebitne spremembe; 
- spremlja učinke in izvajanje pobude; 
- pregleduje napredek pri doseganju posebnih ciljev PPS; 
- prouči in odobri merila za izbiranje razvojnih partnerstev, ki naj bi se financirali; 
- svetuje glede primernih strategij za obveščanje in informiranje javnosti; 
- prouči in potrdi letna poročila in končno poročilo, preden se pošljejo Evropski komisiji; 
- odobri predloge za spremembe odločitve komisije o podpori iz sklada; 
- predlaga organu upravljanja prilagoditve ali ponovni pregled podpore iz sklada in potrjuje 

odločitve o reprogramiranju; 
- odobri letni načrt dela nacionalne podporne strukture; 
- prouči vsa ustrezna priporočila vrednotenja. 
 
Nadzorni odbor sprejme svoj poslovnik skupaj z vso ustrezno organizacijsko ureditvijo. 
Nadzorni odbor redno prejema poročila o kakovosti in količini delovanja pobude. Praviloma 
se nadzorni odbor sestane najmanj dvakrat letno. 
 
Nadzorni odbor se bo sestal čim prej po odločitvi komisije o prispevku iz skladov (35.(1) 
člen). Programski dokument predvideva, da bodo člani nadzornega odbor predstavniki: 
- Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; 
- Ministrstva za finance; 
- Ministrstva za šolstvo, znanost in šport; 
- Ministrstva za gospodarstvo; 
- Ministrstva za notranje zadeve; 
- Ministrstva za informacijsko družbo; 
- Službe Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj; 
- Urada Vlade RS za enake možnosti; 
- socialnih partnerjev (organizacij delodajalcev in delojemalcev); 
- lokalnih oblasti in regionalnih interesov (občin in regionalnih razvojnih agencij); 
- nevladnih organizacij, vključno s tistimi, ki zastopajo ljudi, ki se na trgu dela srečujejo z 

diskriminacijo in neenakostjo; 
- Evropske komisije v svetovalni vlogi. 
 
Kjer je to izvedljivo in primerno, so člani Nadzornega odbora PPS EQUAL poleg teh tudi 
predstavniki izvajalskih agencij in sektorskih interesov. Pričakuje se, da bodo izvajalske 
agencije, kot so Zavod RS za zaposlovanje, Center za poklicno izobraževanje, centri za 
socialno delo in krovne nevladne organizacije, kot je Center nevladnih organizacij Slovenije, 
dejavno sodelovale v nacionalnih tematskih mrežah. Nadzorni odbor si bo pri svojih članih 
prizadeval doseči uravnoteženost med spoloma. 
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Predstavnik organa upravljanja bo predsednik nadzornega odbora. Organ upravljanja bo v 
imenu nadzornega odbora organiziral tudi posvetovanja z regionalnimi ali lokalnimi organi, 
kot bo to primerno in potrebno. 
 
Člani nadzornega odbora, ki zastopajo organizacije, ki sodelujejo v kakem razvojnem 
partnerstvu, ne bi smeli sodelovati pri izbiranju, da ne bi prišlo do konflikta interesov. 
 

5.1.2.2. IZVEDBA VLOGE NADZORNEGA ODBORA  
 
Nadzorni odbor je sprejel poslovnik o svojem delovanju dne 5. oktobra 2005.  
 
V 4. členu poslovnika so navedene naloge NO, ki vključujejo vse naloge, zapisane v 
programskem dokumentu, hkrati pa dodajajo tudi nalogo sprejema strategije za razširjanje in 
vključevanje dobrih praks v obstoječe politike.  
 
Člani NO so predstavniki:  
- Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve – področja trga dela, zaposlovanja in 

izobraževanja (OU), predstavnik nacionalne podporne strukture, predstavnik področja 
socialnih zadev in predstavnik sektorja za invalide; 

- Ministrstva za finance – sektorja za proračun in plačilnega organa; 
- Ministrstva za šolstvo, znanost in šport; 
- Ministrstva za gospodarstvo; 
- Ministrstva za notranje zadeve; 
- Ministrstva za informacijsko družbo; 
- Službe Vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj; 
- Urada Vlade RS za enake možnosti; 
- socialnih partnerjev (organizacij delodajalcev in delojemalcev) – predstavnik Zveze 

svobodnih sindikatov Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije; 
- lokalnih oblasti in regionalnih interesov (občin in regionalnih razvojnih agencij) – 

predstavnik Skupnosti občin Slovenije; 
- nevladnih organizacij, vključno s tistimi, ki zastopajo ljudi, ki se na trgu dela srečujejo z 

diskriminacijo in neenakostjo – predstavnik Centra nevladnih organizacij Slovenije, Zveza 
Romov Slovenije; 

- predstavnik Evropske komisije v svetovalni vlogi. 
 
Član NO je tudi predstavnik Službe vlade RS za evropske zadeve, ki v programskem 
dokumentu ni bil predviden.  
 
Poslovnik NO določa, da mu predseduje predsednik, ki ga imenuje MDDSZ – Področje trga 
dela, zaposlovanja in izobraževanja. Ugotovljeno je, da je bila predsednica NO ga. Staša 
Baloh Plahutnik, ki je podpisana pod poslovnik. Hkrati velja, da je v skladu z 9.(n) in 34. 
členom Uredbe Sveta (ES) 1260/99 je za izvajanje Pobude skupnosti EQUAL v Sloveniji 
odgovorno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) in v njem Področje trga 
dela, zaposlovanja in izobraževanja, ki ga vodi državni/a sekretar/ka ga. Staša Baloh 
Plahutnik.  
 
Načrt tehnične pomoči za PPS EQUAL za programsko obdobje 2004 – 2006 predvideva, da 
se bo junija 2005 začela izvajati aktivnost izbire kandidatov za projektno skupino »Tehnična 
pomoč za PPS EQUAL«. 
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5.1.3. NACIONALNA PODPORNA STRUKTURA (NPS) 

 
5.1.3.1. VLOGA NACIONALNE PODPORNE STRUKTURE  

 
Programski dokumenti navajajo, da medtem ko bo organ upravljanja odgovoren za 
upravljanja programa in bo stroške za to krila Vlada RS, bo NPS organu upravljanja pri teh 
nalogah pomagala in bo za to financirana iz sredstev za tehnično pomoč.  
 
Načrtovano je, da je NPS sestavljena iz dveh ločenih delov: notranja NPS, priključena organu 
upravljanja, in zunanji, svetovalni del NPS. NPS, priključena organu upravljanja, bo imela 
svoj sedež v MDDSZ (kot del področja trga dela, zaposlovanja in izobraževanja). Sestavljena 
bo iz treh do štirih državnih uradnikov, ki bodo na to delovno mesto dodeljeni za polni 
delovni čas, ali pa iz osebja, ki bo za to delo posebej zaposleno po pogodbi za določen čas. 
Poleg pomoči organu upravljanja pri pripravi, izbiranju, ocenjevanju in spremljanju izvajanja 
pomoči in delovanja bo NPS skrbela tudi za lažje komuniciranje med razvojnimi partnerstvi 
in organom upravljanja ter pomagala pri vključevanju dosežkov v politike (mainstreaming) in 
pri povezovanju v mreže. V odnosu do razvojnih partnerstev bo NPS na splošno zagotavljala 
tehnično pomoč pri izvajanju nalog in doseganju ciljev razvojnih partnerstev ter pri njihovem 
izpolnjevanju obveznosti poročanja. 
 
Primerni zunanji izvajalec oziroma izvajalci storitev bodo najeti, da v imenu organa 
upravljanja izvedejo naslednje naloge: 
- ocenjevanje projektov; 
- revizijo in preverjanje delovanja na kraju samem; 
- vrednotenje; 
- študije; 
- raziskave in seminarji; 
- podpora organu upravljanja pri izvajanju informacijskih akcij; 
- razvijanje in ali nadgradnja računalniških sistemov za spremljanje in vrednotenje. 
 
Ti zunanji svetovalci bodo izbrani v skladu z nacionalnimi predpisi in predpisi skupnosti, 
zlasti s tistimi, ki se nanašajo na javna naročila. Postopki izbora bodo temeljili na odprtih 
javnih naročilih. Poleg tega bo objavljen tudi razpis za stalno vrednotenje, ki ga bo izvajal 
neodvisen zunanji svetovalec, in sicer dovolj zgodaj, tako da se bo proces vrednotenja začel 
najkasneje sočasno z začetkom delovanja izbranih razvojnih partnerstev. 
 
 

5.1.3.2. IZVEDBA VLOGE NACIONALNE PODPORNE STRUKTURE 
 
Ugotovljeno je bilo, da razpis za stalno vrednotenje ni bil izveden v predvidenem roku, saj so 
razvojna partnerstva začela z delom v oktobru 2004, medtem ko je bil izvajalec stalnega 
vrednotenja izbran šele v mesecu septembru 2005. To je razumljiva posledica tega, da tudi v 
sami nacionalni podporni strukturni niso bili izbrani vsi državni uradniki, ki naj bi jo 
sestavljali, in so zaradi omejenih virov zamujali z določenimi nalogami.  
 
Organ upravljanja je dal prednost temu, da je izvedel sam javni razpis in postopek izbora 
razvojnih partnerstev pred tem, da bi izbral osebe, ki bi sestavljale nacionalno podporno 
strukturo. Tako dejanje je seveda upravičeno s stališča, da je bilo potrebno čimprej izbrati 
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partnerstva in pričeti z delom, je pa vprašljivo, ali je bila s takim dejanjem zagotovljena 
optimalna izvedba programa na strani organa upravljanja. Do konca aprila 2005 je tako 
nacionalno podporno strukturo izvajala manj oseb kot predvidene tri do štiri.  
 
Kljub temu pa sama partnerstva nakazujejo potrebo po večji podpori s strani Ministrstva. Eno 
od poročil pravi: »Pozdravljamo idejo o kontaktni osebi pri MDDSZ, ki naj bi odgovarjala na 
vprašanja, saj je še dosti stvari, za katere nismo prepričani, kako se bodo izvajale, pa tudi v 
tem obdobju menimo, da nismo dobili ustrezne podpore za izvajanje partnerstva. Pri naših 
transnacionalnih sestankih smo videli, da so naši partnerji kadarkoli po telefonu lahko 
priklicali svoje organe upravljanja in nemudoma dobili odgovore na konkretna vprašanja 
med samim pisanjem TCAjev. Tudi mi bi si želeli, da bi se lahko v primeru vprašanj oz. za 
posvetovanje lahko obrnili na konkretno osebo, saj se srečujemo s številnimi problemi, ki 
mogoče sploh niso tako težki, vendar pa za nas, ki še nimamo izkušenj s podobno velikimi 
mednarodnimi razpisi, predstavljajo zelo trd oreh.« 
 
 

5.1.4. PLAČILNI ORGAN 
 
V skladu z 9.(o) in 32. členom uredbe o strukturnih skladih 1260/1999, je plačilni organ za 
pobudo EQUAL v Sloveniji Nacionalni sklad v slovenskem Ministrstvu za finance, Sektor 
donacij EU. Plačilni organ posluje v pristojnosti državne/ga sekretarke/ja za področje 
proračuna.  
 
V skladu z 9.(o) in 32. členom Uredbe Sveta (ES) 1260/1999 je naloga plačilnega organa, da 
sestavi in predloži Evropski komisiji potrjene zahtevke za plačilo in prejema prispevke od 
komisije. Plačilni organ zlasti: 
- pripravi zahtevek za plačilo in potrdilo ter poročilo o izdatkih v skladu z 9. členom 
- Uredbe Komisije 438/2001, kot je bila spremenjena z Uredbo 2355/2002 o sistemih 

upravljanja in nadzora; 
- sprejema plačila od komisije (9 in 32. člen Uredbe 1260/1999); 
- zagotavlja, da so plačila razvojnim partnerstvom izvršena takoj in v celoti; 
- povrne komisiji predplačilo v skladu z 32. členom Uredbe 1260/1999; 
- razdeli prihodek od obresti na sredstva ESS; 
- povrne sredstva ESS, če je prišlo do nepravilnosti. 
 
Na podlagi določb 32. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999, bo Evropska komisija izvršila 
plačilo prispevka iz ESS po ustreznih proračunskih obveznostih plačilnemu organu v 
Ministrstvu za finance. Plačilo je lahko v obliki predplačila, vmesnega plačila in končnega 
plačila. V skladu z 32. členom se plačila uporabijo za povračilo izdatkov končnih 
upravičencev, to je razvojnih partnerstev. Pri zahtevkih za vmesna plačila bo plačilni organ 
predložil komisiji potrjene izjave o izdatkih v skladu z 32.(3) členom omenjene uredbe.  
Končno plačilo sredstev, ki jih pošlje komisija po opravljenem končnem plačilu v skladu z 
32.(4) členom, se vnaprej financira iz nacionalnih virov. Kot je zahtevano v 32.(7) členu, bo 
plačilni organ poslal komisiji vsako leto do 30. aprila dopolnjene napovedi zahtevkov za 
plačilo za tekoče leto in napovedi za naslednje leto. 
 
Plačilni organ bo za sredstva ESS za pobudo EQUAL odprl ločen obrestni račun. Od komisije 
prejeto predplačilo bo uporabljeno za plačilo prispevka skupnosti k izdatkom za zadevno 
pomoč. Vsi prihodki od obresti se dodelijo skladu. 
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Vsa razvojna partnerstva bodo imenovala organizacijo, ki bo upravljala z javnimi sredstvi. 
Organ upravljanja bo zagotovil navodila in natančen opis nalog takšne organizacije. Ta 
organizacija bo zbirala vse izdatke in preverjala njihovo upravičenost. Nacionalni podporni 
strukturi bo v rednih intervalih, določenih v pogodbi, predložila izjave o izdatkih in zahtevke 
za izplačilo. Nacionalna podporna struktura od razvojnih partnerstev, s katerimi so sklenjene 
pogodbe, prejme in preveri zahtevke za izplačilo. Vsem zahtevkom za izplačilo morajo biti 
priloženi računi ali druge računovodske listine. NPS nato predlaga izplačilo zahtevka. 
 
V skladu s priporočili NPS organ upravljanja odobri izplačilo in pripravi odredbo za izplačilo 
iz državnega proračuna. Izplačilo razvojnemu partnerstvu bo izvedeno iz nacionalnega 
proračuna po potrditvi odredbe s strani Ministrstva za finance. V roku 30 dni po izplačilu iz 
državnega proračuna na račun razvojnega partnerstva in po opravljenem nadzoru zahtevkov 
za izplačilo v skladu s 4. členom uredbe 438/2001, bo organ upravljanja pripravil zahtevek za 
povračilo z vsemi zahtevanimi dokumenti in ga predložil plačilnemu organu. 
 
Plačilni organ preveri zahtevek za povračilo in predloži zahtevek za plačilo Evropski komisiji. 
Evropska komisija preveri ta zahtevek in izplača ustrezen prispevek plačilnemu organu. Po 
odobritvi zahtevka in plačilu komisije plačilnemu organu, slednji izvede povračilo iz naslova 
sredstev strukturnih skladov EU v državni proračun. Izplačila iz državnega proračuna 
razvojnim partnerstvom ne bodo odvisna od prispevka komisije. Plačilni organ zagotovi, da 
bodo razvojna partnerstva prejela izplačila v celoti in v najkrajšem možnem času. 
Finančni nadzor se uredi, kot je opisano v točki 6.1.2. 
 
 

5.1.5. TEHNIČNA POMOČ 
5.1.5.1. VLOGA TEHNIČNE POMOČI  

 
Tehnična pomoč je potrebna za pomoč organu upravljanja pri izvajanju PPS EQUAL in za 
zagotavljanje pomoči razvojnim partnerstvom. Pričakuje se, da se bo zaradi aktivnosti 
tehnične pomoči izboljšala absorpcijska sposobnost programa. 
 
Sredstva za tehnično pomoč bodo porabljena za pomoč, potrebno pri pripravi, upravljanju, 
izvajanju, spremljanju in nadzoru programa (Pravilo št. 11.2 Uredbe Komisije (ES) št. 
448/2004) in za usmerjanje potencialnih partnerjev (glej preglednico v nadaljevanju). 
Sredstva za tehnično pomoč naj bi porabili tudi za izboljšanje in zagotavljanje smotrnega 
izvajanja programa na ravni razvojnih partnerstev (npr. študije, seminarji, ukrepi za 
obveščanje in informiranje javnosti, vrednotenje v skladu s Pravilom št. 11.3 omenjene 
uredbe). Poleg tega naj bi bile s tehnično pomočjo zagotovljene podporne aktivnosti, ki so 
"posebne glede na vsebino in pristop pobude EQUAL", kot so tematsko mreženje, razširjanje 
dosežkov in njihovo vključevanje v prevladujoče usmeritve in politike (mainstreaming). 
 

5.1.5.2. IZVEDBA VLOGE TEHNIČNE POMOČI  
Ugotovljeno je bilo, da se tehnična pomoč do aprila 2005 še ni začela izvajati. To predstavlja 
oviro za kvalitetno implementacijo programa, saj je glede na omejenost virov težko 
pričakovati, da bo program izveden tako kvalitetno, kot bi lahko bil v primeru, da bi imeli na 
razpolago tudi tehnično pomoč.   
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5.1.6. USMERJEVALNA SKUPINA ZA VREDNOTENJE 
 

5.1.6.1. VLOGA USMERJEVALNE SKUPINE 
Programsko dopolnili PPS EQUAL na str. 44 ugotavlja, da bo OU ustanovil usmerjevalno 
skupino za vrednotenje, ki bo na državni ravni spremljala vrednotenje in dosežke. Za 
usmerjevalna skupina naj bi bila sestavljena iz predstavnikov OU in glavnih zainteresiranih 
oz. članov NO, vključevala pa naj bi tudi vodilne strokovnjake za domači trg dela in socialno 
vključevanje. V duhu partnerstva naj bi v usmerjevalni skupini sodelovala tudi Evropska 
komisija.   
 
Pooblastila in sestava te usmerjevalne skupine naj bi bila opisana v posebnem poslovniku, 
sprejetem na prvem sestanku skupine. V poslovniku naj bi bili navedeni tudi tematski 
poudarek, mejniki, rok poročanja, vmesniki in povezave med dejavnostmi vrednotenja na 
ravni RP in na ravni EU.  
 

5.1.6.2. IZVEDBA VLOGE USMERJEVALNE SKUPINE 
 
Zapisnik 3. seje NO kaže, da je predsednica NO je predlagala, da NO prevzame vlogo 
projektne skupine za evalvacijo PPS EQUAL, NO pa je sprejel ta predlog.  
 
Iz tega je razvidno, da usmerjevalna skupina z drugim imenom obstaja v okrnjeni obliki ter 
zaenkrat brez poslovnika.  
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5.2. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE RAZVOJNIH 

PARTNERSTEV  
 
Pomemben vidik analize implementacije PPS EQUAL je tudi analiza ureditve in kriterijev, ki 
so bili uporabljeni pri izboru partnerstev in njihovih delovnih programov. Ta del kaže, kako je 
bil interpretiran oz. operacionaliziran skupen okvir za izbor, določen v Sporočilu Komisije in 
kako je bil ta uporabljen v postopku izbora.  
 
Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 77 /2004 z dne 16.7.2004, del Uradne 
objave (str. 4898-4899). V javnem razpisu je naveden predmet javnega razpisa, opredeljen 
namen EQUAL v Sloveniji s podobno, a ne identično dikcijo tisti, ki je navedena v PPS: 
- Iskanje možnosti za vključevanje prikrajšanih skupin v ukrepe in storitve institucij, ki 

delujejo na področju zaposlovanja in socialnega vključevanja; 
- Iskanje novih in učinkovitih politik in prakse za obravnavanje problemov, s katerimi se 

soočajo prikrajšane skupine;  
- Iskanje inovacij, ki bi jo se jo lahko vgradilo v politike in prakse, da bi bile prikrajšane 

skupine, politike, sektorji ali geografska območja širše pokrita kot doslej (dikcija v PPS 
je inovativnost, ki bi jo lahko vključili v politike in prakse, da bi zagotovili večjo pokritost 
prikrajšanih skupin, politik in sektorjev ali geografskih območij kot v obstoječih politikah 
in praksah). 

Navedeni so ukrepi, ki bodo sofinancirani, ter horizontalne politike.   
 
Opredeljeni so pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za kandidiranje. Pri tem velja 
posebej izpostaviti naslednja dva določila: 

1. da mora imeti prijavitelj vsaj še enega partnerja z drugačnim statusom, ki 
podpiše partnersko izjavo; 

2. da če RP na kakršenkoli način vključuje brezposelne osebe, mora imeti za 
partnerja Zavod RS za zaposlovanje.  

 
Prvo določilo zagotavlja partnerski pristop v praksi. Iz drugega določila je razvidno, da 
morajo biti nujno vključeni tudi Zavod za zaposlovanje, če gre za brezposelne osebe. V tem 
primeru, pa tudi v ostalih podobnih primerih, mora biti jasno razvidno in morajo biti 
vzpostavljeni ustrezni mehanizmi kontrole, ki zagotavljajo, da ne pride do dvojnega javnega 
financiranja.  
 
Kriteriji, po katerih so bili ocenjevani projekti, so v javnem razpisu opredeljeni kot:  

1. Merilo ustreznosti (50 točk)  
2. Merilo kakovosti (60 točk)  
3. Operativno merilo (50 točk) 
4. Horizontalna merila (20 točk) 

Merila so podrobneje predstavljena v Navodilih za prijavitelje, kvantificirano pa je tudi 
največje možno število točk po posameznem merilu in minimalno število točk:  
 
1. Merilo ustreznosti (50 točk) 
- Ali vloga vsebuje jasne cilje razvojnega partnerstva in kako ti ustrezajo izbranemu 

ukrepu?  
- Ali vloga vsebuje podrobnosti o pričakovanih vplivih RP na vključevanje dobrih praks v 

politike v okviru izbranega ukrepa in izven njega?  
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- Ali in kako vaše razvojno partnerstvo upošteva pristop pobude EQUAL za zagotavljanje 
enakih možnosti vsem, saj mora biti trg dela odprt za vse?  

- Zakaj je vaše razvojno partnerstvo potrebno?  
- Komu naj bi RP pomagalo, in ovire, s katerimi se te ciljne skupine srečujejo?  
- Podroben delovni program RP v pripravljalnem obdobju  
- Okvirne predvidene aktivnosti, ki bodo izvedene v obdobju izvajanja, in njihovi rezultati  
- Okvirne predvidene aktivnosti, ki bodo izvedene v obdobju razširjanja, in njihovi 

rezultati.  
 
2. Merilo kakovosti (60 točk)  
- Kako bo RP v svojem pristopu in aktivnostih upoštevalo potrebo po inovacijah v okviru 

pobude EQUAL in kakšne vrste inovacij bo pri tem uporabljalo? 
- Kako bo RP razvilo uspe.en partnerski pristop pri pripravi, razvoju in izvajanju delovnega 

programa?  
- Kako bo RP povečevalo vpliv in moč prikrajšanih skupin in posameznikov?  
- Kako bo načelo povečevanja vpliva in moči upoštevano znotraj RP?  
- Kakšno dodano vrednost bo za aktivnosti RP imelo transnacionalno partnerstvo?  
 
3. Operativno merilo (50 točk) 
- Struktura in vključenost akterjev v RP  
- Sposobnosti upravljanja in koordinacijske veščine  
- Finančni načrt in stroškovno učinkovitost  
- Notranje vrednotenje razvojnega partnerstva  
 
4. Horizontalna merila (20 točk) 
- Komplementarnost aktivnosti razvojnega partnerstva z drugimi evropskimi in 
- nacionalnimi programi in ukrepi, ki posegajo na trg dela. 
- Ali razvojno partnerstvo upošteva horizontalno prednostno nalogo povezano s 

pospeševanjem informacijske družbe?  
- Žrtve trgovine z ljudmi 
 
Sama merila so v ocenjevalnem listu, ki so ga uporabili ocenjevalci, še bolj podrobno 
razgrajena. Prijavitelji do ocenjevalnega lista niso imeli dostopa.  
 
Najnižja in najvišja višina sredstev, ki so na razpolago posameznemu prijavitelju, in delež 
sofinanciranja, sta bila opredeljena kot 40 in 150 milijonov SIT, delež sofinanciranja iz javnih 
sredstev pa 100%.  
 
Rok za oddajo prijav je bil 14.9.2004, vloge pa je Strokovna komisija za izvedbo postopka JR 
za financiranje RP Pobude skupnosti EQUAL v Sloveniji odpirala 16. in 17.9.2004. Roka za 
dopolnitev vloge sta se zaključila 29.9.2004, dopolnitve vlog pa so bile odprte 30.9.2004.  
 
Pri ocenjevanju vlog je bilo ugotovljeno, da je prispelo veliko število zelo kvalitetnih vlog.  V 
javnem razpisu je bilo predvideno, da bodo v primeru večjega števila ustreznih in kvalitetnih 
vlog od razpoložljivih sredstev izbrani tisti prijavitelji, ki bodo zbrali večje število točk. Ker 
se je na javni razpis prijavilo večje število ustreznih in kvalitetnih razvojnih partnerstev od 
razpoložljivih sredstev, je strokovna komisija izbrala projekte, ki so:  
- v okviru Ukrepa 1 dosegli najmanj 122 točk; 
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- v okviru Ukrepa 5 dosegli najmanj 123 točk; 
- v okviru Ukrepa 8 dosegli najmanj 121 točk; 
- v okviru Ukrepa 9 dosegli najmanj 110 točk. 
 
Strokovna komisija je ocenila, da je 26 vlog doseglo, 53 vlog pa ni doseglo zadostnega števila 
točk za izbor. 
 
Glede na to, da so sredstva, predvidena v vlogah, prispelih na razpis, presegala razpisana 
sredstva, je strokovna komisija za posamezno razvojno partnerstvo odobrila sredstva v 
sorazmerju z višino doseženih točk, in sicer: 
- vsem razvojnim partnerstvom, ki so dosegla od 160 do 180 točk, je strokovna komisija 

odobrila celoten v vlogi zahtevani znesek financiranja; 
- vsem razvojnim partnerstvom, ki so dosegla od 150 do 159,5 točk, je strokovna komisija 

odobrila 80% celotnega v vlogi zahtevanega zneska financiranja; 
- vsem razvojnim partnerstvom, ki so dosegla od 140 do 149,5 točk, je strokovna komisija 

odobrila 70% celotnega v vlogi zahtevanega zneska financiranja; 
- vsem razvojnim partnerstvom, ki so dosegla od 130 do 139,5 točk, je strokovna komisija 

odobrila 60% celotnega v vlogi zahtevanega zneska financiranja 
- vsem razvojnim partnerstvom, ki so dosegla od 120 do 129,5 točk, je strokovna komisija 

odobrila 50% celotnega v vlogi zahtevanega zneska financiranja (vir: Zapisnik z dne 
26.10.2004 dela strokovne komisije za izvedbo postopka javnega razpisa za financiranje 
razvojnih partnerstev Pobude skupnosti EQUAL v Sloveniji in ocena popolnih vlog s 
Predlogom liste izbranih projektov (št. 66305-7/2004/2). 

 
Merila zmanjšanja so bila postavljena neodvisno od tega, na kateri ukrep se je posamezno RP 
prijavilo in tako evidentno ni bilo odvisno od števila in vrednosti prijav na posamezen ukrep.   
 
Glede na zmanjšano sofinanciranje so razvojna partnerstva tudi prilagodila delovni program.  



 
 
 

Page 54 of 58 
 
 

6. PRIPOROČILA 
 

6.1. PRIPOROČILA ZA SEDANJE OBDOBJE PROGRAMIRANJA 
 

6.1.1. PRIPOROČILA ZA POSAMEZNE UKREPE 
 
- Pomembno je, da se iz poročil vidi, ali RP sledijo načelom PPS EQUAL, vendar je pri 

sestavi obrazcev potrebno upoštevati, da so lahko načela v določenih fazah oziroma 
obdobjih projektov bolj ali manj relevantna. Priporočamo prilagoditev obrazcev glede na 
posamezno obdobje poročanja.  

 
- Priporočamo, da vlogo predstavnika OU, odgovornega za izvajanje EQUAL  in vlogo 

predsednika NO izvajata dve ločeni osebi. Neizogibno pride do konflikta interesa, če je 
ista oseba odgovorna za izvedbo programa in za njegov nadzor; to ni dobro niti na 
družbeni niti na osebni ravni. Zato predlagamo, da se da drugo osebo – z enakovrednimi 
strokovnimi referencami – na mesto NO z namenom, da se doseže stroga delitev vlog.  

 
 

6.1.2. PRIPOROČILA ZA POSAMEZNO RAZVOJNO PARTNERSTVO  
 
- Za učinkovito in uspešno izvajanje PPS EQUAL je nujno potrebno, da se dejansko 

vzpostavi podporna struktura s strani MDDSZ, ki bo RP dejansko v podporo pri izvajanju 
aktivnosti, da bodo imela RP občutek, da se v težavah pri izvajanju lahko posvetujejo z 
razpisovalcem. Edino na ta način je možno pričakovati, da bodo težave dejansko izražene 
in uspešno reševane, kar pomeni, da bodo RP v svojih poročilih težave navajala, ne pa, iz 
potencialnega strahu pred razpisovalcem, težave zakrivala in skušala reševati sama na 
drugačne načine. S tem bi bilo doseženo tudi partnerstvo med RP in MDDSZ kot organom 
upravljanja. 

 
- Potencialno pa tako veliko število partnerjev v okviru posameznega RP predstavlja tudi 

tveganje za izvedbo, saj mora biti med njimi vzpostavljena jasna in odprta komunikacija. 
Zato je izjemno pomembna sprotno vrednotenje notranjih evaluatorjev, ki spremljajo in 
vrednotijo, ali se delovni program izvaja po pričakovanjih.   

 
- RP navajajo, da so pripadniki ciljnih skupin bili vključeni v pripravljalnem obdobju, 

predvsem preko izražanja svojih pričakovanj (glej zgoraj, ankete in intervjuji). V tem 
obdobju se še ne da govoriti o krepitvi moči in vpliva, saj sama participacija ne povečuje 
avtomatično tudi moči – sploh pa v nekaterih primerih (Ukrep 9) ne moremo govoriti o 
krepitvi moči in vpliva, razen na psihološki in osebni ravni. Dosedanja praksa kaže tudi, 
da obstaja tveganje, da bo sama participacija brez večanja moči dosegla negativne učinke.  
Posamezna razvojna partnerstva morajo torej veliko pozornosti dati na dejstvo, da je 
potrebno poskrbeti tudi za dejansko krepitev moči ranljivih skupin oz. njihovih 
predstavnikov in ne samo vključenost, da se zadosti participaciji.  

 
- V RP, ki kot ciljne skupine navajajo brezposelne osebe, je kot pogoj navedeno tudi 

sodelovanje Zavoda za zaposlovanje RS. Pri tem je potrebno zagotoviti natančne kontrole, 
da ne bi prišlo do večkratnega financiranja aktivnosti iz javnih virov.  
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6.2. PRIPOROČILA ZA PRIHODNJE OBDOBJE PROGRAMIRANJA 

 
1. Ugotovljeno je bilo tudi, da je bilo PD sprejeto šele junija 2004, kar je relativno pozno 

glede na to, da je bil Javni razpis objavljen že v letu 2004. Glede na ugotovljen časovni 
potek programiranja v tem programskem obdobju bi bilo priporočljivo, da se v naslednjem 
programskem obdobju programski dokument in programsko dopolnilo pripravita čim prej. 
Ker gre za dva osnovna dokumenta programa, ki sta zelo pomembna informacija za 
potencialne prijavitelje, kakšni projekti bodo podpirani, daje le dovolj časa možnost za 
pripravo kvalitetnih projektov oz. razvojnih partnerstev. Sam rok od objave do zaključka 
javnega razpisa je za pripravo kvalitetnih projektov, ki sovpadajo z osnovnimi načeli in 
ukrepi EQUAL, relativno kratek. To še posebej velja v primeru, da bo v naslednjem 
programskem obdobju oz. finančni perspektivi ne bo nujno EQUAL kot samostojni 
Program pobude skupnosti, in ne bo nujno pripravljalnega obdobja.  

 
2. Glede na to, da so kriteriji za vključitev v skupino »registrirano brezposelnih«, in 

»anketno« oz. ILO brezposelnih.drugačni in da imajo pomemben vpliv na obseg 
posamezne skupine, bi bilo to potrebno v naslednjem programskem dokumentu bolj jasno 
opredeliti, kdo se šteje za brezposelno osebo po PPS EQUAL oz. za ukrepe, ki bodo 
sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada. Isto priporočilo velja tudi za opis ciljnih 
skupin za posamezen ukrep, kjer so vključeni brezposelni. Tudi tu ni jasno navedeno, po 
katerem kriteriju se šteje, da je oseba brezposelna.  

 
3. Ugotovljeno je bilo, da se je v glavnih programskih dokumentih spreminjala določena 

terminologija. Denimo PPS EQUAL (programski dokument) uporablja izraz »tema«, PD 
in kasnejši javni razpis pa se drži izraza »ukrep« namesto »tema« (angleško Theme). Z 
načela transparentnosti bi bilo priporočljivo, da se v vseh dokumentih uporablja ista 
terminologija.  
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8. SEZNAM KRATIC, KI SO UPORABLJENE V TEM 

POROČILU   
 

EK  Evropska komisija 
EKUJS Evropski kmetijski jamstveni in usmerjevalni sklad  
EPD Enotni programski dokument  
EPD  Enotni programski dokument  
ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj  
ESS  Evropski socialni sklad  
EU  Evropska unija 
FIFR Finančni instrument za usmerjanje ribištva 
MDDSZ  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
NO Nadzorni odbor  
NPS Nacionalna podporna struktura  
OU Organ upravljanja  
PPS Program pobude Skupnosti 
RP  Razvojno partnerstvo 
TS  Transnacionalno sodelovanje 
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