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PROJEKTNI MANAGEMENT

Zasnova 

Planiranje

Izvedba

Ovrednotenje
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1. Zasnova  - identifikacija projekta

 jasni cilji projekta (časovni okvir, kvaliteta, 
stroški…)

 določitev aktivnosti

 organizacija aktivnosti → razdelava projekta 
na 3 faze: 

 Preparatory phase

 Main phase 

 Follow up

 poraba sredstev (nadzor nad časovnim 
okvirjem in porabo sredstev)
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2. Planiranje

 napisati plan, ki določa naloge projektnega osebja 

(oblikuje se matrika odgovornosti - nalog)

 tabela aktivnosti (GANTT)

aktivnosti

čas



Projekti EU                                         5

Program aktivnosti

Faza Datum Kraj Dogodek

Pripravljalna 

Glavna

Zaključna

Weeks

Tasks Duration 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 3

B 4

C 3

D 3

E 7

F 6

G 5

E 2
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3. Izvajanje / 4. Ovrednotenje

 Cilji temeljijo na kvaliteti, stroških in času. Če 

se pojavijo težave, mora eden od treh 

faktorjev postati prioriteten. 

 Primerjava rezultatov z načrtovanimi cilji.



Projekti EU                                         7

KAKO PRIJAVITI PROJEKT

Projekt oziroma prijava se mora skladati z 

razvojno strategijo podjetja oz. institucija.

Projekt se ne dela zaradi projekta!!!
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Prijavna dokumentacija je sestavljena iz:

 Osnovnih podatkov prijavitelja projekta

 Vsebinsko tehničnega dela,

 Finančnega dela

 Prilog in druge dokumentacije
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Postopek prijave:

1. Napoved razpisa

2. Objava razpisa (največ 60 dni)

3. Oddaja projektov

4. Obvestilo

5. Podpis pogodbe

6. Izvajanje projekta

7. Vmesna poročila in končno poročilo
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Opozorila:

 Vmesna poročila

 Časovnice ali izpis delovnih ur osebja

 Samostojni račun za projekt (stroškovno mesto)

 Računi

 Dokazila o plačilu

 Dokazila o izvedbi (zapisniki, poročila, lista prisotnosti…)
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Pridobivanje partnerjev:

 Poti do pravih partnerjev v okviru priprave in izvajanja evropskih projektov je več. Razmisliti je 
treba, kakšne partnerje potrebujemo, s kom želimo sodelovati in ali jih sploh že imamo. Tudi 
tu nam lahko do neke mere pomaga nacionalni koordinator, saj imajo nekateri programi 
spletne baze za iskanje partnerjev, pa tudi baze, v katerih je mogoč pregled projektov, ki 
iščejo partnerja. 

 Pomoč s strani nacionalnega koordinatorja programa
 http://www.cmepius.si/index.aspx Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 

usposabljanja, CMEPIUS

 http://movit.si/ Nacionalna agencija programa MLADINA

 http://www.eurodesk.si

 Poslovni partnerji

 Podjetja oz. institucije, ki so že uspešno prijavile in izvedle projekt

 Spletne baze
 http://www.etuc.org/national-trade-union-confederations-85

 http://www.etuc.org/european-trade-union-federations-10-0
 http://www.japti.si/index.php?id=245

 www.gzs.si/borza/iskanje.htm

http://www.cmepius.si/index.aspx
http://movit.si/
http://www.eurodesk.si/
http://www.etuc.org/national-trade-union-confederations-85
http://www.etuc.org/european-trade-union-federations-10-0
http://www.japti.si/index.php?id=245
http://www.gzs.si/borza/iskanje.htm
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Kako pripraviti projektno prijavo?

Projektna prijava enostavnega projekta bo vsebovala:

 Opis izziva / potrebe / ideje, ki je pripeljala do projekta

 Povzetek projekta

 Inovativnost pristopa

 Splošne in specifične cilje projekta

 Skladnost ciljev s cilji razpisa in politiko področja

 Definicijo izvedbe – delovni program z aktivnostmi in mejniki

 Rezultate projekta – izdelki

 Definicijo in oceno porabe resursov

 Časovni potek in zaključek projekta

 Definicijo in oceno stroškov

 Projektno vodenje in ukrepanje, komunikacijo

 Analizo rizikov
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Načrtovanje virov:

 Rezervacija in angažiranje potrebnih projektnih partnerjev – sodelavcev

 Spisek odgovornosti

 Načrt obremenitve

 Spisek projektnih sodelavcev, kakor tudi vseh vpletenih projektnih akterjev

 Pripadajoči materialni viri in drugi stroški

 »Konzerviranje projektov«

 Identifikacija izziva, ustrezne evropske politike in projektne ideje

 Zapis projektne ideje ne eni strani

 Identifikacija potrebnih projektnih partnerjev – sodelavcev

 Priprava logičnega okvirja projekta, ki vsebuje odgovor na ključna vprašanja:
 kaj so splošni in specifični cilji projekta

 kaj bodo rezultati projekta

 ter katere aktivnosti bo zajemal projekt z vsemi posledicami

 Vnos osnovnih podatkov: 
 časovni okvir izvedbe projekta

 človeški, materialni, in finančni resursi
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EU FINANČNI OKVIR 

za SUBVENCIJO (finančno podporo)

 GRANT je direktno plačilo nekomercionalne narave od Evropske 
komisije za namene promocije nekega evropskega političnega cilja. 

 TENDER je komercialne narave  - za uresničitev določenih servisov

Odvisno od programa so subvencije lahko podeljene:
• direktno od komisije k upravičencu 

• državi članici

• nacionalni agenciji ali drugemu, ki ga imenuje država

• državi izven EU

 Ponudbe za financiranje so objavljene skozi razpise:
 Calls for proposal (razpis)
 Za sindikate: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=403&furtherCalls=yes

 Redno se objavljajo v Official Journal of the European Community, Series C

 Objavljene so tudi na internetnih straneh posameznih EU direktoratov (DG) 
in specifičnih EU programov ter skozi nacionalne centre

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=403&furtherCalls=yes
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Glavne značilnosti razpisa so:

 referenca na specifični EU akcijski program

 upravičeni prijavitelji – organizacije, države,…

 upravičene aktivnosti

 trajanje (začetek / konec aktivnosti)

 možna finančna podpora in pogoji

 rok za oddajo prijav

 smernice, prijavni obrazec in proračunski 

formularji
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SOFINANCIRANJE

 večina EU projektov je sofinancirana

 samo malo število primerov obstaja, da EK 

financira 100%

 prispevek skupnosti pokriva samo del 

stroškov (procenti so odvisni od programov)

 prijavitelji/partnerji morajo poskrbeti za ostali 

del financiranja - večinoma v denarni obliki 

(lahko tudi z svojim vložkom stroška dela)
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TIPIČNE KATEGORIJE PRORAČUNA:

 direktni opravičeni stroški (D)

 stroški osebja (D1)

 stroški potovanj (D2)

 storitve/aktivnosti (D3)

 administracija (D4)

 neposredni upravičeni stroški (I)

 dodatni stroški (overheads) – v višini 7% - 15% 

upravičenih stroškov (ne rabijo dokumentacije)

 Upravičeni stroški so tako D+I.
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UPRAVIČENI STROŠKI:

 Morajo biti realni

 Pomembni za izvedbo projekta

 Povzročeni v času projekta

 Biti morajo razpoznavni in zabeleženi (dvojni vnos, 

računalniško vodeni – izpisi, prihodki/odhodki, ločen 

bančni račun – stroškovno mesto…)

 Podprti z dokumenti (časovnice osebja, računi, 

potrdila, potovalne karte, podpisane liste prisotnosti…)
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STROŠKI OSEBJA:

 Projektni vodja (koordinator), administrator, tajnik, 

računovodja, raziskovalec, notranji strokovnjak

 Število delovnih dni x dnevna tarifa

 Povprečje je 225 dni na leto

 Morajo biti zaposleni

 Bruto plače, ki vključujejo socialne prispevke in 

ostale obvezne dodatke

 Najeto osebje se vključi v postavko D3 –

aktivnosti/storitve
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STROŠKI POTOVANJ:

 Načrtovani sestanki, seminarji, konference, potovanja za namene 
raziskave…

 Vlak – manj kot 200km (povratno): 2. razred, več kot 200km: 1. razred

 Letalo – več kot 800km (povratno) – samo APEX  - obdržite odrezke 
(boarding pass)

 Avto – izjemoma, če razložimo, da ima Slovenija zaradi 
majhnosti pomanjkljive železniške in avtobusne povezav (0,37€ –
podlaga uredba Vlade) za km

 Lokalni prevoz – dnevnice

 Če je več kot 100 km od doma se izplačajo stroški bivanja 
(nastanitev, hrana, lokalni prevoz) (Subsistence allowance→DSA + hotel)

 Dnevnice (daily subsistence allowance - DSA)

 Št. udeležencev x št. dni x dnevna tarifa

 Različne tarife glede na državo, kjer se dogodek odvija
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STORITVE/AKTIVNOSTI:

 Se nanašajo na glavne aktivnosti projekta

 Najpogosteje zajemajo:

 Zunanji strokovnjaki, svatovalci..

 Publikacije (ne fotokopiranje)

 Prevodi (št. jezikov x strani x tarifa za stran)

 Tolmačenje (št. jezikov x tolmači x dnevi)
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STROŠKI ADMINISTRACIJE

 stroški povezani z izvedbo projekta

 najpogosteje zajemajo:

 stroški opreme (najem prevajalskih kabin, tehnika, vsota 

amortizacije – 3 leta)

 najem prostorov (ne svojih)

 stroški revizije

 finančni stroški (zavarovanja, bančne transakcije)



Projekti EU                                         23

PRIHODKI:

 finančni prispevek partnerja (C) – denar na bančni 

račun / osebje na plačilni listi / plačilo tretje osebe

 dohodek od projekta (R) – kotizacije, prodaja 

publikacij, bančne obresti

 zahtevan prispevek od Komisije (S)

PRORAČUN MORA BITI IZRAVNAN!
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Struktura razvojne politike EU

 Izbira prioritetnih področij (npr. energija okolje, 
zaposlovanje, trajnostni razvoj)

 Politike področij (zelena knjiga – bela knjiga – direktive)

 http://ec.europa.eu/comm/off/green/index_en.htm

 http://ec.europa.eu/comm/off/white/index_en.htm

 Programi oz. aktivnosti po področjih

http://ec.europa.eu/comm/off/green/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/off/white/index_en.htm
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Delitev programov glede na tip programa:

 Decentralizirani programi – strukturni skladi 
(razpisi se izvajajo na državnem oz. regionalnem 

nivoju – razpisi institucij v Sloveniji – do 100% 

financiranje za upravičence)

 Centralizirani programi oz. programi 

skupnosti (razpisi se izvajajo na nivoju Evropske 

komisije – prijava v Bruslju – mednarodni konzorcij –

povezovanje – od 70 – 100% financiranje)
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FINANČNO OBDOBJE 2014-2020:

TIPI FINANCIRANJA – največ možnosti za sindikate:

 Strukturni skladi: http://www.eu-skladi.si/
 Kohezijski sklad

 Evropski socialni sklad  

 Evropski sklad za regionalni razvoj

 Programi skupnosti:
 EaSI Employment and Social Innovation

 zaposlovanje

 socialna varnost/vključenost

 delovni pogoji

 nediskriminacija in raznolikost

 enakost spolov

 EaSI - LIFE 2014-2020

 Creative Europe

 Consumer Programme

 DCI - Instrument for Development Cooperation

 EIDHR - European Instrument for Democracy ..

 Vseživljenjsko učenje / Erasmus+

 Mladina / Youth

 Evropa za državljane / Europe for Citizens

 Horizon 2020

 Letne proračunske linije – še posebej za sindikate

 Industrijski odnosi in socialni dialog / Industrial relations and social dialogue

 Ukrepi usposabljanja in informiranja za delavske organizacije / Training and information measures in favour of workers` 
organisations

 Informiranje, sodelovanje in posvetovanje za predstavnike delavcev in delodajalcev podjetjih / Information, participation 
and consultation of representatives of undertakings 

http://www.eu-skladi.si/
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EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

 SLEDITI 
 Strategija Evropa 2020

 Lizbonski strategiji in direktivam EU

 Nacionalnemu strateškemu referenčnemu okviru

 Operativnemu programu za kohezijsko politiko

 Akcijskim nacionalnim programom

 DOSEČI
 presežno vrednost

 nacionalni nivo

 evropski nivo 

 UPOŠTEVATI 
 povezave med ESS in evropskimi strategijami 

 OSREDOTOČITI 
 se na reševanje problemov in sodelovanje

 JASNO OPREDELITI 
 pozitivne učinke na svojo organizacijo 

 in upoštevati kaj bi s tem tudi drugi pridobili

 ZAVEDATI 
 se dodatne delovne obremenjenosti.
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KORISTNI NASLOVI

 http://evropa.gov.si/povezave/

 http://ec.europa.eu/slovenija/index_sl.htm

 www.cmepius.si/

 www.euractiv.com/

 http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm

 http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm

 http://eacea.ec.europa.eu

 http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm

 http://ec.europa.eu/phea

 http://www.eurodesk.si

 http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm

 http://www.welcomeurope.com/

 http://ec.europa.eu/employment_social/esf/

 http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/evropski_socialni_sklad/razpisi_e

ss/

 http://ted.europa.eu/Exec?Template=TED/homepage.htm&DataFlow=hRead.dfl&hpt=ALL&StatLang=SL

http://evropa.gov.si/povezave/
http://ec.europa.eu/slovenija/index_sl.htm
http://www.cmepius.si/
http://www.euractiv.com/
http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm
http://ec.europa.eu/phea
http://www.eurodesk.si/
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm
http://www.welcomeurope.com/
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/evropski_socialni_sklad/razpisi_ess/
http://ted.europa.eu/Exec?Template=TED/homepage.htm&DataFlow=hRead.dfl&hpt=ALL&StatLang=SL

