
STRATEGIJA EUROPA 2020 

 
Evropska komisija je marca 2010 sprejela krovno strategijo za rast in delovna mesta, ki je nasledila prejšnjo 
Lizbonsko strategijo (Sporočilo Komisije »Evropa 2020«, objavljeno 3. marca 2010).  
Evropa 2020 je strategija za izhod držav članic iz gospodarske krize, zagotovitev makroekonomske stabilnosti 
ter izvedbo daljnosežnih strukturnih reform.  
 
Strategija opredeljuje tri prednostne vidike rasti za Evropo: pametno, trajnostno in vključujočo rast.  
 
Sedem vodilnih pobud 
  
Dokument Evropa 2020 predlaga sedem vodilnih pobud (angl. flagship initiatives), pri katerih se določijo cilj in 
evropska raven delovanja pa tudi dolžnosti držav članic:  

- inovativna Evropa  
- mladi v gibanju 
- digitalno poslovanje 
- učinkovita raba virov 
- nova industrijska politika 
- novo znanje za nova delovna mesta 
- evropski boj proti revščini  

 
 
Evropski svet je potrdil sedem vodilnih pobud in se dogovoril o petih glavnih ciljih, ki naj bi hkrati usmerjali 
dejavnosti držav članic in Komisije: 

- zagotoviti 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti med 20. in 64. letom, tudi z 
večjo udeležbo mladih, starejših in nizkokvalificiranih delavcev ter z boljšim vključevanjem zakonitih 
priseljencev; 

- izboljšati možnosti za raziskave in razvoj, zlasti povečati celoten delež javnih in zasebnih naložb v tem 
sektorju na 3 % BDP; Komisija bo pripravila kazalnik, ki bo izražal intenzivnost raziskav, razvoja in 
inovacij; 

- zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20 % v primerjavi z vrednostmi iz leta 1990, povečati delež 
obnovljivih virov v porabi energije na 20 % in izboljšati energetsko učinkovitost za 20 %; 

- izboljšati izobrazbo, zlasti z zmanjšanjem stopnje osipa v šolah in povečanjem deleža prebivalstva s 
terciarno ali enakovredno izobrazbo; 

- spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine. 
  
 

DOKUMENTI NA EU IN NACIONALNI RAVNI 

 
Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast 
Nacionalni reformni program 
 



PODROČJE DOKUMENTI/PROGRAMI NA RAVNI EU GLAVNE TOČKE NACIONALNA RAVEN GLAVNE TOČKE 

Pametna rast 

Pillar I: Enotni digitalni trg 
 2011: Nacionalni reformni 
program 

Pametna, trajnostna 
in vključujoča rast 

Pillar II: Interoperabilnost in standardi   

Pillar III: Zaupanje in varnost   

Pillar IV: Hiter in ultra hiter internetni dostop   

Pillar V: Raziskave in inovacije   

Pillar VI: Izboljšanje digitalne pismenosti, znanj in 
vključevanje   

Pillar VII: Koristi IT za celotno družbo EU   

Evropska digitalna 
agenda  

Green Paper - Preparing for a Fully Converged 
Audiovisual World: Growth, Creation and 
Values Mednarodna dejavnost   

Spodbujanje odličnosti v izobraževanju in razvoju 
veščin   

Uresničevanje Evropskega raziskovalnega 
prostora   

Osredotočanje instrumentov financiranja EU na 
prednostne naloge Unije inovacij   

Spodbujanje Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo (EIT) kot modela upravljanja inovacij 
v Evropi   

Izboljšanje dostopa do finančnih sredstev za 
inovativna podjetja   

Oblikovanje enotnega trga za inovacije   

Spodbujanje odprtosti in izkoriščanje 
ustvarjalnega potenciala Evrope   

Širjenje koristi inovacij po vsej Uniji   

Povečanje socialneih prejemkov/koristi   

Združevanje sil za dosego prodornih rešitev: 
Evropska partnerstva za inovacije   

Širjenje politik navzven   

Reforma raziskovalnih in inovacijskih sistemov   

Unija inovacij  

 Merjenje napredka   

Mladi in 
mobilnost      



PODROČJE DOKUMENTI/PROGRAMI NA RAVNI EU GLAVNE TOČKE NACIONALNA RAVEN GLAVNE TOČKE 

Trajnostna rast 

Evropa, 
gospodarna z viri  

A resource-efficient Europe – flagship initiative 
under the Europe 2020 strategy 

Pobuda Evropa, gospodarna z viri, zagovarja 
preusmeritev v nizkoogljično gospodarstvo in 
premišljeno ravnanje z viri, saj bo le tako Evropa 
dosegla trajnostno gospodarsko rast. Pobuda je 
večleten okvir za ukrepe na številnih področjih, ki 
bodo podprli strategije glede podnebnih 
sprememb, energije, prevoza, industrije, surovin, 
kmetijstva, ribištva, biotske raznovrstnosti in 
regionalnega razvoja. Glavni namen pobude je 
povečati varnost za naložbe in inovacije ter 
zagotoviti, da se v vseh ustreznih politikah na 
uravnotežen način upošteva učinkovita raba 
virov.   

Communication "Energy 2020 - A strategy for 
competitive, sustainable and secure energy" 

Energija 2020: Strategija za konkurenčno, 
trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo    

Gospodarska 
politika v času 
globalizacije  Communication on "An integrated industrial 

policy for the globalisation era" 

Vodilna pobuda poudarja deset ključnih ukrepov 
za evropsko konkurenčnost na področju 
industrije: 
• »Konkurenčnost neprepustnosti", tj analiza 
vpliva na konkurenčnost vseh političnih 
predlogov; 
• "Fitnes pregledi" obstoječe zakonodaje s ciljem 

  



PODROČJE DOKUMENTI/PROGRAMI NA RAVNI EU GLAVNE TOČKE NACIONALNA RAVEN GLAVNE TOČKE 

• Obravnava sektorske uspešnosti inovacij s 
posebnimi ukrepi, na področjih, kot so napredne 
proizvodne tehnologije, gradbeništvo, bio goriv 
in cestnega in železniškega prevoza, zlasti glede 
izboljšanja učinkovitosti virov; 
• Ukrepi za izboljšanje okvirnih pogojev in 
podporo inovacijam na področju energetsko 
intenzivnih panog; 
•industrijska politika naj ustvarja trdno 
industrijsko podlago in zajema celotno dobavno 
verigo; 
• Poročanje o konkurenčnosti in industrijski 
politiki EU in držav članic na letni ravni 

2012: Communication COM(2012)582 final - 
"A Stronger European Industry for Growth and 
Economic Recovery".    

2010: Communication COM(2010)614 - "An 
Integrated Industrial Policy for the 
Globalisation Era.Putting Competitiveness and 
Sustainability at Centre Stage".    

2010: Commission Staff Working Document 
SEC(2010)1272 - "Member States 
competitiveness performance and policies"    

2009: Communication COM(2009)678 - "2nd 
Implementation Report for the Community 
Lisbon Programme 2008-2010    

2009: Commission Staff Working Document 
SEC(2009)1111 - "European Industry in a 
Changing World - Updated Sectoral Overview 
2009"    

 

2008: Communication COM(2008)881 - "First Implementation 
Report for the Community Lisbon Programme 2008-2010"     



PODROČJE DOKUMENTI/PROGRAMI NA RAVNI EU GLAVNE TOČKE NACIONALNA RAVEN GLAVNE TOČKE 

2008: Communication COM(2008) 465 final - " 
An Industrial Property Rights Strategy for 
Europe    

2007: Communication COM(2007)804 - 
"Community Lisbon Programme 2008-2010"    

2007: Commission Staff Working Document 
SEC(2007)917 - "Accompanying document to 
the Mid-term review of industrial policy. A 
contribution to the EU's growths and Jobs 
Strategy".    

2007: Communication COM(2007)374 - " Mid-
term review of industrial policy    

2005: Communication on Industrial Policy: 
Follow-up of 27.09.2006 - "Cross-sectoral 
initiatives"    

 

2005: Communication COM(2005)474 - " Implementing the 
Community Lisbon Programme: A Policy Framework to 
Strengthen EU Manufacturing - towards a more integrated 
approach for Industrial Policy"     

2003: Communication COM(2003)704 - " Some 
key issues in Europe's competitiveness - 
towards an integrated approach"    

Council Conclusions on A stronger European 
industry for growth and economic recovery    

Vključujoča rast 
 



PODROČJE DOKUMENTI/PROGRAMI NA RAVNI EU GLAVNE TOČKE NACIONALNA RAVEN GLAVNE TOČKE 

Program za nova 
znanja in 
spretnosti ter 
nova delovna 
mesta 

2008: pobuda Komisije „Nova znanja za nova 
delovna mesta“ 

Ukrepi 
Program bo s konkretnimi ukrepi zagotovil: 
• hitrejše izvajanje reform za večjo prožnost in 
varnost trga dela (t.i. prožna varnost); 
• ustrezna znanja za delovna mesta sedanjosti in 
prihodnosti; 
• kakovostna delovna mesta in boljše delovne 
pogoje; 
• ugodne razmere za odpiranje novih delovnih 
mest.   

Evropska 
platforma za boj 
proti revščini 

 

Platforma deluje na petih področjih: 
• Delovanje na celotnem političnem spektru, 
denimo trg dela, minimalna denarna podpora, 
zdravstvo, izobraževanje, bivalne razmere, 
dostop do osnovnega bančnega računa. 
• Boljša izraba finančnih sredstev EU za podporo 
socialnemu vključevanju. Po predlogu Evropske 
komisije naj bi za boj proti revščini in socialni 
izključenosti namenili 20 % sredstev Evropskega 
socialnega sklada. 
• Upoštevanje trdnih dokazov o tem, katere 
inovacije v socialni politiki se obnesejo in katere 
ne, preden se jih splošno uvede. 
• Sodelovanje in partnerstva s civilno družbo za 
učinkovitejše izvajanje reform socialne politike. 
Sodelovanje ljudi, ki trpijo revščino, je po 
splošnem mnenju nujno za uspešnost strategij 
socialnega vključevanja. 
• Boljša koordinacija politik med državami EU, 
predvsem z uporabo odprte metode koordinacije 
za socialno zaščito in socialno vključevanje in 
delom Odbora za socialno zaščito.   



BETTER REGULATION 

 

Področje 
Leto 

sprejema 
Dokumenti/programi na 

ravni EU Povezava Glavne točke 
Leto 

sprejema 
Dokumenti/programi na 

nacionalni ravni Povezava Glavne točke 

2002 

Towards a reinforced culture 
of consultation and dialogue 

- General principles and 
minimum standards for 

consultation of interested 
parties by the Commission 

Commission communication - 
COM(2002)704 (2002)  

Mehanizmi posvetovanja so 
del dejavnosti vseh 

evropskih institucij v 
celotnem zakonodajnem 
procesu. Posvetovanje je 
namenjeno zagotovitvi 

možnosti za sodelovanja 
predstavnikov regionalnih in 
lokalnih organov, organizacij 

civilne družbe, podjetij in 
podjetniških združenj, 

državljanov, akademskih in 
tehničnih strokovnjakov in 
zainteresiranimi stranmi v 

tretjih državah. 2010 

Projekt informacijske 
podpore postopkov 

priprave predpisov (IPP)   

Projekt informacijske podpore postopkov priprave 
predpisov (IPP) predstavlja sistem, ki omogoča 
pokrivanje vseh bistvenih korakov v postopku 

sprejemanja predpisov in enotno poslovanje na 
vseh resorjih, ki so vključeni v postopek priprave 

in sprejemanja predpisov (vsa ministrstva in 
vladne službe, Generalni sekretariat Vlade RS ter 

Uradni list RS), velik poudarek projekta pa je 
namenjen tudi večjem vključevanju prispevka 

zainteresirane javnosti k vsebinam 

2002 

Collection and use of 
expertise by the 

Commission: principles and 
guidelines - "Improving the 
knowledge base for better 

policies" 
Commission communication - 

COM(2002)713 (2002) 

Komunikacija se nanaša na 
spudbujanje dobrih praks v 

zvezi z zbiranjem in uporabo 
znanja strokovnjakov na 

vseh stopnjah oblikovanja 
politik. 2010 

Spremembe Poslovnika 
Vlade RS ter Navodila 

generalnega sekretariata za 
izvajanje Poslovnika Vlade 

RS št. 10. 

Spremembe 
Poslovnika Vlade RS 

ter Navodila 
generalnega 

sekretariata za 
izvajanje Poslovnika 

Vlade RS št. 10. 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade RS so 
bile sprejete 8. 4. 2010 ter so pričele veljati 4. 5. 
2010. Vsebina teh sprememb sledi usmeritvam 

Resolucije o normativni dejavnosti in natančneje 
ureja izvajanje presoj posledic predlogov 
predpisov ter opredeljuje sodelovanje in 

posvetovanje z javnostjo. Tehnični oziroma 
izvedbeni vidik teh določil je bil vključen v 

besedilo Navodila za izvajanje določb Poslovnika 
Vlade RS št. 10, ki je bilo sprejeto 26.5.2010 in se 

je začelo uporabljati 4.6.2010. Navodilo 
podrobneje določa sestavne dele spremnega 
dopisa in jedra gradiva vlade ter način njune 

priprave. 

2001 European governance White paper - COM(2001)428 (2001) 

Dokument se nanaša na 
ponovno vzpostavitev 

zaupanja v posvetovanje s 
strokovno javnostjo. Cilj naj 

bo boljša in hitrejša 
zakonodaja- združevanje 

političnih instrumentov za 
dosego boljših rezultatov. 2009 

Resolucija o normativni 
dejavnosti 

Resolucija o 
normativni 
dejavnosti 

Resolucija predstavlja zavezo vsakokratne oblasti, 
da bo pri pripravi predpisov in politik sledila 
načelom boljše priprave predpisov: izvajanje 

presoj posledic predpisov (na okolje, 
gospodarstvo, socialo, finance, administracijo 

itd.), odprava administrativnih ovir in zniževanje 
administrativnih bremen, poenostavitev 

zakonodaje in izvedba posvetovanj z javnostjo. 

        2009 

Priročnik za izvajanje 
presoje posledic predpisov 

in politik 

Priročnik za 
izvajanje presoje 

posledic predpisov 
in politik 

Priročnik je del »nove zakonodajne politike«, ki jo 
je uvedla Republika Slovenija. Temelje postavlja 

Resolucija o normativni dejavnosti, katere določila 
konkretizirajo Spremembe Poslovnika VRS ter 

njim sledeča Navodila za izvajanje Poslovnika VRS 
št.10. Priročnik sledi določilom resolucije 

predvsem pa navodilu za izvajanje poslovnika. 

Posvetovanje z 
javnostjo 

        2008 

Priročnik za načrtovanje, 
vodenje in vrednotenje 
procesov sodelovanja 

javnosti. 

Priročnik za 
načrtovanje, 
vodenje in 

vrednotenje 
procesov 

sodelovanja 
javnosti. 

Priročnik podrobno razlaga in predstavlja različne 
možnosti sodelovanja javnosti v regulacijskem 

procesu. 



Področje 
Leto 

sprejema 
Dokumenti/programi na 

ravni EU Povezava Glavne točke 
Leto 

sprejema 
Dokumenti/programi na 

nacionalni ravni Povezava Glavne točke 

        2006 

Spremembe in dopolnitve 
Poslovnika Vlade RS (8. 

člen), 
Poslovnik Vlade 

Republike Slovenije 

Poslovnik uvede bolj transparenten postopek 
sprejemanja predpisov s pozornejšim 

spremljanjem sodelovanja z zainteresirano 
javnostjo in uporabo ocenjevanja vplivov na 
gospodarstvo, okolje, socialno varnost ter 

administrativnih ovir. 

2013 The EU 15 project 
http://www.oecd.org/gov/regulatory-

policy/45115076.pdf 

Projekt EU-15 se nanaša na 
boljšo zakonodajo, izvaja pa 
se v okviru OECD v 
partnerstvu z Evropsko 
komisijo. V okviru projekta 
se pripravljajo poročila, 
njihov cilj pa je vzpodbuditi 
razpravo o boljši zakonodaji. 
Poročilo za posamezno 
državo analizira ključne 
elemente, ki skupaj tvorijo 
boljšo zakonodajo (strategije 
in politike, institucionalne 
zmožnosti, transparentnost, 
priprava nove zakonodaje, 
odprava administrativnih 
bremen, odnosi med 
subnacionalno in nacionalno 
oblastjo)         

2010 
Smart Regulation in the 

European Union 

Commission communication - 
COM(2010)543 (8 October 2010) DE 

EN FR 

"Pametna pravna ureditev" 
pomeni izvajanje politik in 

zakonov na najbolj učinkovit 
način, ki prinašajo največje 

možne koristi za ljudi in 
podjetja v EU.          

2005 

Implementing the 
Community Lisbon 

programme: A strategy for 
the simplification of the 
regulatory environment 

Commission communication - 
COM(2005)535 (October 2005) 

Ena od prednostnih nalog 
EU na podlagi Lizbonske 

strategije  je poenostavitev 
zakonodajnega okolja. 

Zakonodaja naj vsebuje le 
nujna določila, ki so 

potrebna za dosego cilja. 
Mala in srednja podjetja EU, 
ki trpijo zaradi zakonodajnih 

in upravnih bremen si 
zaslužijo posebno 

pozornost. Komisija pri tem 
poudarja, da enostavna 

zakonodaja ni sinonim za 
deregulacijo ampak za 
razumljivo zakonodajo.  

         

Boljša pravna 
ureditev 

2005 Implementing the 
Community Lisbon 

programme : A strategy for 
the simplification of the 
regulatory environment 

Implementing the Community Lisbon 
programme : A strategy for the 
simplification of the regulatory 

environment 

Njen cilj je prispevati k 
evropskemu 

zakonodajnemu okviru, ki 
izpolnjuje najvišje standarde 

sprejemanja zakonov in 
spoštuje načela 

        



Področje 
Leto 

sprejema 
Dokumenti/programi na 

ravni EU Povezava Glavne točke 
Leto 

sprejema 
Dokumenti/programi na 

nacionalni ravni Povezava Glavne točke 
sorazmernosti. 

2003 
Updating and simplifying the 

Community Acquis 
Commission communication - 

COM(2003)71 (2003) + SEC(2003) 165 

Komisija je v letu 2003 
sprejela celovit večletni 

program za poenostavitev in 
posodobitev zakonodaje 
Skupnosti. Ta program 
vključuje vrsto pobud 

(kodifikacija, konsolidacija in 
poenostavitev).         

2003 

European Parliament, 
Council, Commission 

“Interinstitutional 
Agreement on better law-
making” (2003/C 321/01) 

European Parliament, Council, 
Commission “Interinstitutional 

Agreement on better law-making” 
(2003/C 321/01) 

Medinstitucionalni 
sporazum Evropskega 

parlamenta, Sveta Evropske 
unije (EU) in Komisije določa 

splošna načela za 
sodelovanje med 

institucijami, še posebej v 
zakonodajnem postopku. 

Cilj sporazuma je 
optimizacija priprave in 

izvajanja zakonodaje Unije.         

2001 
Mandelkern Group on Better 

Regulation 
Mandelkern (201 KB)report on Better 

Regulation (2001) 

Ad hoc skupina 
strokovnjakov za boljšo 

pravno ureditev  je 
neformalna medvladna 
skupina odgovorna za 

promocijo načel BR na ravni 
držav članic.         

Presoja vplivov 
predpisov 

2009 

Commission Impact 
Assessment Guidelines 

(January 2009) Guidelines 

V januarju 2009 je Komisija 
izdala nove smernice za 

presojo vplivov predpisov. 
Cilj ocene učinka so 

strokovno argumentirane 
smernice, ki pomagajo pri 

političnih odločitvah. 
Vsebujejo analizo možnih 

alternativ, ter njihovih 
potencialnih vplivov na 

okolje in družbo. 

2012 

Strateški svet stalne 
medresorske delovne 

skupine se je seznanil z 
osnutkom nove 

metodologije za presojo 
učinkov na gospodarstvo 
(»MSP« test) in zadolžil 

Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (v 
nadaljevanju: MGRT) in 

MPJU, da skupaj z resorji,  v 
obdobju 2012/2013 

izvedeta pilotne projekte 
presoj učinkov na 

predlaganih (»ex ante«) ali 
sprejetih (»ex post«) 

predpisih.   



Področje 
Leto 

sprejema 
Dokumenti/programi na 

ravni EU Povezava Glavne točke 
Leto 

sprejema 
Dokumenti/programi na 

nacionalni ravni Povezava Glavne točke 

2007 

The Evaluation Partnership, 
Evaluation of the 

Commission’s Impact 
Assessment System, Final 

Report, April 2007 

The Evaluation Partnership, 
Evaluation of the Commission’s 

Impact Assessment System, Final 
Report, April 2007 

Cilj evalvacije je ocena 
sistema ocene učinkov, ki ga 
je izvajala Komisija med leti 
2002 in 2006. Evalvacija je 

bila podlaga za nadaljni 
razvoj in izpopolnitve 

sistema.     

2006 

Measuring administrative 
costs and reducing 

administrative burdens in 
the EU 

Commission working document - 
COM(2006)691 (November 2006) 

Dokument zagotavlja 
podrobno predstavitev 
temeljev vseevropske 
strategije za merjenje 

administrativnih stroškov in 
zmanjšanje administrativnih 

obremenitev.     

2005 

Inter-Institutional Common 
Approach to Impact 

Assessment (IA), 2005 
Inter-Institutional Common Approach 

to Impact Assessment (IA), 2005 

Dokument navaja, da bo 
Evropski parlament in Svet 

pri obravnavi predlogov 
predpisov in sprejetju 

katerekoli bistvene 
spremembe zakonodaje 
upošteval oceno učinka 

predpisa, ki ga bo izvedla 
Komisija.     

2005 

EU common methodology 
for assessing administrative 
costs imposed by legislation 

Commission communication - 
COM(2005)518 (October 2005) + 

Marca 2005 je Svet Evrope 
pozval Komisijo in Svet, da 

razvijeta skupno 
metodologijo za ocenjevanje 
administrativnih stroškov, ki 

izhajajo iz zakonodaje EU.      

2002 
Simplifying and improving 

the regulatory environment Action plan - COM(2002)278 (2002) 

Akcijski načrt predvideva 
razvoj instrumentov za 

oceno vplivov glavnih politik 
in vzpostavitev 
obrazložitvenih 

dokumentov, ki so priloga 
predlogom predpisov: 

predstavitev posvetovanja, 
presoja vplivov, razlogi za 

izbiro instrumenta in 
nazadnje proračunske 

posledice predloga.     

2002 

The launch of the 
Commission system Impact 

Assessment 
Commission Communication 

COM(2002)276 (2002) 

Dokument pojasnjuje, kako 
bo postopek presoje vplivov 
izvajala Komisija za vse večje 

pobude, torej tiste, ki so 
predstavljene v letni 

strategiji politik ali pozneje v 
delovnem programu 

Komisije. Priloga določa 
glavne elemente metode 

presoje vplivov.      



 
 

Slika 1: Razvoj IA na ravni EU



 
 
 
 

Področje 
Leto 

sprejem
a 

Dokumenti/programi na ravni EU Povezava Glavne točke 
Leto 

sprejem
a 

Dokumenti/programi na 
nacionalni ravni 

Povezava Glavne točke 

2013 
Smart regulation - Responding to the needs 

of small and medium - sized enterprises 

The Commission' report to the 
Spring European Council on 

"Smart Regulation – Responding 
to the needs of small and 

medium-sized enterprises" 
(COM(2013)122) 

Poročilo o izvajanju programa 
„Zmanjševanje upravnega bremena za 

MSP – Prilagoditev predpisov EU 
potrebam mikropodjetij“

[1]
.  

2013 

Enotni dokument za 
zagotovitev boljšega 

zakonodajnega in 
poslovnega okolja ter 
dvig konkurenčnosti 

  

2013 
Commission follow-up to the "TOP TEN" 
Consultation of SMEs on EU Regulation 

Commission follow-up to the 
'Top Ten' consultation of SMEs  

Dokument se nanaša na rezultate 
javnega posvetovanja "top 1o najbolj 
obremenjujočih predpisov za mala in 
srednja podjetja". Uvaja letni pregled  
napredka, ki bo med drugim omogočil 
analizo različnih pristopov k izvajanju 

programa. 2012 

Prenovljeni Akcijski 
program za odpravo 

administrativnih ovir in 
zmanjševanje 

zakonodajnih bremen za 
leti 2012 in 2013 

Prenovljeni 
Akcijski program 

za odpravo 
administrativnih 

ovir in 
zmanjševanje 
zakonodajnih 
bremen za leti 
2012 in 2014 

Program je pripravilo Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo v sodelovanju z 

ostalimi ministrstvi oziroma pristojnimi 
vladnimi resorji. Novi program poleg še 

nerealiziranih ukrepov iz leta 2011 zajema tudi 
zaveze vlade, ki izhajajo iz Pogodbe za 

Slovenijo 2012-2015. Vlada RS je programom 
zavezala resorje, da v predvidenih rokih 

ukrepe realizirajo. 

Odprava 
administrativni

h ovir 

2012 

EU Regulatory Fitness 

Commission communication - 
COM(2012)746 

Glavni cilji javnih politik EU so: 
izkazovanje jasne dodane 
vrednosti, doseganje vseh koristi ob čim 
manjših stroških ter spoštovanje načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti. Končni 
rezultat mora biti preprost, jasen, 
stabilen in 

2010 Načrt aktivnosti za 
skrajševanje postopkov 

in odpravo 
administrativnih ovir 

Načrt aktivnosti za 
skrajševanje 
postopkov in 

odpravo 
administrativnih 

ovir 

Vlada je 24. 6. 2010 sprejela  Načrt aktivnosti 
za skrajševanje postopkov in odpravo 

administrativnih ovir in določila prioritetna 
področja, katerim je v prihodnje potrebno 

nameniti največ pozornosti v smeri odprave 
administrativnih ovir in poenostavitve 

postopkov. 
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stroškov ali regulativno poenostavitev. 

 Staff Working Document 
"Regulatory Fitness and 

Performance Programme (REFIT): 
Initial Results of the Mapping of 

the Acquis" – SWD(2013) 401 
fina 

V dokumentu COM(2012)746 se je 
Komisija zavezala h okrepitvi orodij, ki 

bodo pripomogli h pametnejši 
zakonodaji (ocena učinkov, evalvacija, 

posvetovanje z deležniki).  Staff Working 
Document "Regulatory Fitness and 

Performance Programme (REFIT): Initial 
Results of the Mapping of the Acquis" 

navaja začetne zaključke razporejanja v 
okviru  pravnega reda EU.  2009 

Program Vlade RS za 
odpravo administrativnih 

ovir in zmanjšanje 
administrativnih bremen 

za 25% do leta 2012   

Vlada je s sprejetjem tega programa prvič v 

celoti zadolžila vsa ministrstva k doseganju 

cilja »minus 25 odstotkov«. 

 

Staff Working Document "Review 
of the Commission Consultation 

Policy" – SWD(2012) 422 

Dokument opisuje trenutno prakso 
posvetovanja z javnostmi in ukrepe za 

izboljšanje ravnanj. Osredotoča se 
predvsem na posvetovalne procese v fazi 

oblikovanja politik. 2008 

Program ukrepov za 
odpravo administrativnih 

ovir 2008 in 2009   

Program je bil sestavljen iz treh delov in je 
vseboval nov sveženj 44 ukrepov za odpravo 

administrativnih ovir, programa izvedbe 
ukrepov 28/07 - zmanjšanje obveznosti na 
področju zbiranja statističnih podatkov in 

zbiranja različnih poročil in prvi program za 
znižanje administrativnih bremen za 25% v 

obdobju do leta 2012. 

 

Staff Working Document "Action 
Programme for Reducing 

Administrative Burdens in the 
EU" – SWD(2012) 423 

Dokument se nanaša na končne 
rezultate programa iz leta 2006, ki je 

predvidel zmanjšanje administrativnih 
bremen za 25% do leta 2012.  2007 

Stalna medresorsko 
delovno skupino za 

boljšo pripravo predpisov 
in odpravo 

administrativnih ovir   

Vlada Republike Slovenije je v aprilu 2007 
ustanovila stalno medresorsko delovno 
skupino za boljšo pripravo predpisov in 

odpravo administrativnih ovir. V njej so bili 
predstavniki vseh ministrstev in nekaterih 

vladnih služb. Glavna naloga delovne skupine 
je bila vpeljava mehanizmov boljše priprave 

zakonodaje kot so poenostavitev in 
dostopnost zakonodaje, ocena vplivov, 

odprava administrativnih ovir in posvetovanje 
z javnostjo. Za posamezne projekte so se lahko 

posebej oblikovale ad hoc delovne skupine. 

2012 
Operational Guidelines to Assess Impacts on 

Micro-Enterprises 
Operational Guidelines to Assess 

Impacts on Micro-Enterprises 

Cilj dokumenta je opredeliti ključne 
smernice pri oceni učinkov predpisov na 

mala in srednja podjetja.  Na podlagi 
načela Najprej pomisli na male mora 

zakonodajalec upoštevati 
neproporcionalno obremenitev malih in 

srednjih podjetij.  2007 

Program ukrepov za 
odpravo administrativnih 

ovir za leto 2007     

2011 Minimizing regulatory burden for SMEs, 
'Adapting EU regulation to the needs of 
micro-enterprises' [COM(2011) 803 final 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri
Serv.do?uri=COM:2011:0803:FIN:

EN:PDF 

Dokument se nanaša na izvedbo načela 
Najprej pomisli na male,. 

2006 Program ukrepov za 
odpravo administrativnih 

ovir (2006) 

Program ukrepov 
za odpravo 

administrativnih 
ovir (2006) 

Gradivo vsebuje 34 ukrepov, potrebnih za 
uresničitev posameznih ciljev odprave 

administrativnih ovir. Ob vsakem ukrepu je 
navedba trenutnega stanja na področju 

posamezne ovire ter bistvo ukrepa s ciljem 
izboljšave. Za vsak posamezen ukrep je 
naveden rok za izvedbo ter odgovorno 



Področje 
Leto 

sprejem
a 

Dokumenti/programi na ravni EU Povezava Glavne točke 
Leto 

sprejem
a 

Dokumenti/programi na 
nacionalni ravni 

Povezava Glavne točke 

Med 34-imi ukrepi so tako med drugim 
odprava upravnih zaostankov, razširitev 

projekta VEM na d.o.o., zmanjšanje števila 
potrebnih obrtnih dovoljenj in poenostavitev 

postopka priglasitev obrti podobnih 
dejavnosti, poenostavitev postopkov 

pridobivanja dovoljenj za posege v prostor ter 
spremembe glede pravice do starševskega 

varstva. 

2007 
Action programme for reducing 

administrative burdens in the EU 

Commission Communication - 
COM(2007)23 (January 2007) + 

Annexes SEC(2007)84 

Akcijski program Komisije je namenjen 
odpravi administrativnih bremen za 
podjetja z odpravo nepotrebnega 

poročanja in zahtev po informacijah. 2005 
Svet za gospodarstvu 

prijazno upravo   

V letu 2005 se je ustanovil Svet za 
gospodarstvu prijazno upravo, katerega 

namen je zmanjšanje administrativnih ovir pri 
nastanku in poslovanju podjetij. 

2007 

Commission Decision of 31 August 2007 
setting up the High Level Group of 
Independent Stakeholders on 
Administrative Burdens — C(2007)4063.  

Namen skupine je svetovanje Evropski 
Komisiji glede Akcijskega programa za 

odpravo administrativnih bremen. 2005 

Metodologija za 
izpolnjevanje in 

spremljanje Izjave o 
odpravi administrativnih 

ovir in sodelovanju 
zainteresirane javnosti 

Metodologija za 
izpolnjevanje in 

spremljanje Izjave 
o odpravi 

administrativnih 
ovir in sodelovanju 

zainteresirane 
javnosti 

Metodologija je namenjena natančnejši 
opredelitvi vsebine začetne ocene učinkov 

predpisov. Ta ocena je začetna informacija, ki 
si jo bo pripravljavec predpisa pridobil iz 

odgovorov na vprašanja, zajeta v metodologiji. 
Začetna informacija bo vsebovala približno 

analizo, morebitna tveganja, koristi in stroške 
ter bo pripravljavcem predpisa v oporo in v 

razmislek, ali in kako nadaljevati delo s 
predlogom predpisa. 

2006 

Measuring administrative costs and 
reducing administrative burdens in the 
European Union’ accompanying the 
Strategic Review of Better Regulation in the 
EU.  

Evropska Komisija je predlagala 
oblikovanje skupne strategije na ravni 

EU, ki predvideva zmanjšanje 
administrativnih bremen za 25% do leta 

2012.     

2005 
Better regulation for Growth and Jobs in the 

European Union 
Commission communication - 
COM(2005)97 (March 2005) 

V kontekstu Lizbonske strategije, ki se 
osredotoča na rast in delovna mesta, je 

Komisija izrazila namero o začetku 
celovite pobude za zagotovitev 

zakonodajnega okvira, ki bo izpolnjeval 
zahteve 21. stoletja.        
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Leto 
sprejema Dokumenti/programi na ravni EU Povezava Glavne točke Leto sprejema 

Dokumenti/programi na 
nacionalni ravni Povezava Glavne točke 

2012 
Delovna skupina Komisije EU za 

informacije javnega sektorja Communication on Open Data 

Področje odprtih podatkov se nanaša na 
ponovno uporabo informacij javnega 

sektorja. 2005 

Uredba o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij 

javnega značaja 

Uredba o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij 

javnega značaja 

Uredba določa način 
posredovanja informacij javnega 
značaja prosilcem in v svetovni 
splet, zaračunljivost stroškov 

takšnega posredovanja, ponovno 
uporabo informacij javnega 

značaja, ceno in druge pogoje 
takšne uporabe ter poročanje o 

zagotavljanju dostopa do 
informacij javnega značaja. 

2003 

DIREKTIVA 2003/4/ES 
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 

SVETA z dne 28. januarja 2003 o 
dostopu javnosti do informacij o 
okolju in o razveljavitvi Direktive 

Sveta 90/313/EGS 

DIREKTIVA 2003/4/ES 
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 

SVETA z dne 28. januarja 2003 o 
dostopu javnosti do informacij o 
okolju in o razveljavitvi Direktive 

Sveta 90/313/EGS 

Cilji direktive so: (a) zagotoviti pravico do 
dostopa do informacij o okolju, ki jih hranijo 

organi oblasti ali se hranijo za organe 
oblasti, ter določiti osnovne pogoje in 
praktične ukrepe za uresničevanje te 

pravice, in (b) zagotoviti, da so informacije o 
okolju postopno v vedno večji meri 

dostopne javnosti in se javno razširjajo, da 
se doseže kar najširša sistematična 

razpoložljivost in razširjanje informacij o 
okolju javnosti. V ta namen se zlasti 

pospešuje uporaba računalniške 
telekomunikacijske in/ali elektronske 

tehnologije, kolikor je na voljo. 2003 
Zakon o dostopu do informacij 

javnega značaja /ZDIJZ/ 
Zakon o dostopu do informacij 

javnega značaja /ZDIJZ/ 

V skladu s 5. členom Zakona o 
dostopu do informacij javnega 
značaja je dostop do informacij 
javnega značaja prost (načelo 

prostega dostopa), kar pomeni, 
da mora organ na zahtevo 

zainteresirane osebe omogočiti 
dostop do zahtevane informacije 

Načelo prostega dostopa je 
omejeno s taksativno določenimi 

izjemami (6. člen ZDIJZ). Zakon 
opredeljuje različne kategorije 

informacij, za katere javna korist 
narekuje le omejen dostop ali pa 

celo izključitev dostopa (tajni 
podatki, osebni podatki, poslovna 

skrivnost). 

2003 

Direktiva 2003/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o ponovni 

uporabi informacij javnega 
sektorja 

Direktiva 2003/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o ponovni 

uporabi informacij javnega 
sektorja 

Direktiva določa minimalni nabor pravil, ki 
urejajo ponovno uporabo, in praktična 
sredstva za olajšanje ponovne uporabe 

obstoječih dokumentov, ki jih hranijo organi 
javnega sektorja držav članic.         

2001 

UREDBA (ES) št. 1049/2001 
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA z dne 30. maja 2001 o 

dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in 

Komisije 

UREDBA (ES) št. 1049/2001 
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA z dne 30. maja 2001 o 

dostopu javnosti do dokumentov 
Evropskega parlamenta, Sveta in 

Komisije 

Namen uredbe je: (a) na podlagi javnega ali 
zasebnega interesa določiti načela, pogoje in 

omejitve, ki urejajo pravico dostopa do 
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta 
in Komisije, določene v členu 255 Pogodbe 

ES, da bi zagotovili čim širši dostop do 
dokumentov, ter spodbujati običajne 

upravne postopke za dostop do 
dokumentov.         

  
Delovna skupina Sveta EU za 

informiranje   

obravnava predlog spremembe Uredbe 
1049/2001 o dostopu do uradnih 

dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta 
in Komisije.         



  

Generalni direktorat za 
informacijsko družbo in medije 

(GD INFSO)             

 
 
 
 
 



 



 


