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SINDIKATI IN TRANSNACIONALNI PROJEKTI 

 
Vodnik za izvajanje evropskih projektov usposabljanja 

 
-Šesta izdaja - 

 

Pozdravljeni v šesti različici priročnika Sindikati in transnacionalni projekti: vodnik 

za izvajanje evropskih projektov usposabljanja.  

 

Prvi vodnik smo pripravili leta 1994 kot končni izdelek projekta TEMPO. 
Posodobljen je bil leta 1994 v 2. izdaji kot del projekta TTUPO, podprtega s strani 
programa Leonardo da Vinci Evropske komisije, od takrat pa do danes pa je bil 

trikrat prenovljen. Ta vodnik je med najbolj priljubljenimi izdajami ETUI-REHS-a 
in je v sodelovanju z nacionalnimi konfederacijami ugledal luč sveta v angleščini, 

francoščini, italijanščini, španščini, finščini, švedščini (le v tiskani verziji), 
poljščini, romunščini, hrvaščini, češčini, madţarščini in ruščini, kmalu pa bo tudi 

izšla turška različica. Za šesto izdajo je bil vodnik posodobljen, zato da je vzel v 
obzir pomembne spremembe znotraj Evropske Unije in razvijajoče se izkušnje 
sindikatov glede sodelovanja pri evropskih projektih.  

 
Tako kot pri predhodnih različicah je prenovljena različica delo skupine sindikalnih 
strokovnjakov za izvajanje projektov izobraţevanja in usposabljanja. V njej so 

vključeni pomembni prispevki Silvane Pennella (ETUI-REHS Izobraţevanje), 
Roberta Pettenella in Ornelle Cilone (CGIL) in Franka Vaughana (ICTU). Carine 

Boon (ETUI-REHS Izobraţevanje) je bila v izredno pomoč pri raziskovanju 
spletnih strani in nadzorovanju prevajanja ter končne izvedbe. Derek Stubbs, 
neodvisni svetovalec in vodja projektov z obilo izkušnjami na področju dela z 

sindikati pri evropskih projektih, je vodnik lektoriral in tudi prispeval več poglavij.  

 

Pričujoči priročnik je del dlje trajajočega dela ETUI-REHS Izobraţevanja, s 

katerimi ţelimo povečati moţnosti za transnacionalno sodelovanje na področju 
sindikalnega izobraţevanja in usposabljanja z nudenjem informacijskih storitev, 
seminarjev, gradiv za usposabljanje in pomoči pri razvijanju projektov. Ta 

različica priročnika obstaja le v elektronskem formatu (v Wordu in pdf). Na 
razdelku za EU Informacijski portal na naši spletni strani si lahko na sledeči 

povezavi: http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service 

na računalnik shranite posamezne izvode in poiščete zadnje informacije o 

evropskih programih.  

 
Upamo, da vam bo priročnik koristil in vam ţelimo veliko uspeha pri vaših 
projektih.  

 
Jeff Bridgford 

Direktor 
ETUI-REHS Izobraţevanje 

2007 

http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service
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UVOD 
 

 

Ta vodnik smo napisali predvsem za sindikalne funkcionarje, ki delajo na 
področju izobraţevanja in usposabljanja, čeprav bo morda koristil tudi 

sindikalistom z drugimi zadolţitvami. Mišljen je kot koristen vodnik za vse 
tiste, ki ţe delajo na področju transnacionalnega projektnega dela pa tudi kot 

vzpodbuda in spodbuda za druge, ki si ţelijo raziskati to področje. Čeprav se 
v knjigi dokaj specifično osredotočamo na delo na evropski ravni, pa so lahko 
pomembni elementi - predvsem v prvem delu -  tudi koristni za sodelavce, ki 

izvajajo projekte na drţavni ravni ali se lotevajo drugega usmerjenega dela 
na lokalni ravni.  

 
Namen tega vodnika je: 
 

 Razmišljati o potrebi po sveţih pristopih v izobraţevanju in usposabljanju 
 Raziskati koristi sodelovanja pri projektih s partnerji iz drugih evropskih 

drţav 
 Predstaviti nekaj osnovnih spretnosti, potrebnih za izvajanje evropskih 

projektov 
 Razpravljati tako o organizacijskih kot tudi o širših evropskih kontekstih 

tega dela 

 Pojasniti vlogo Evropske komisije pri podpiranju transnacionalnih pobud na 
področju izobraţevanja in usposabljanja  

 Dati informacije o več evropskih programih financiranja in moţnosti, ki jih 
ponujajo za sindikate. 

 
V prvem delu si bomo pogledali vlogo in naravo projektnega dela. Prvo 
poglavje1  uvaja s pogledom na spreminjajoč se svet, v katerem morajo 

delovati sindikati in se zavedati potenciala, ki ga imata lahko transnacionalno 
usposabljanje in izobraţevanja za razvoj kulture evropskih sindikatov. Drugo 
poglavje proučuje nekaj ključnih značilnosti projektnega dela, medtem ko 

tretje raziskuje, kako se mora projektno delo skladati s širšim kontekstom 
organizacijskih prioritet. V četrtem poglavju  si bomo pogledali nekatere 

ključne izzive, povezane z izvajanjem evropskih projektov in peto poglavje 
nato korak za korakom podrobno razlaga proces načrtovanja nekega projekta. 

Šesto poglavje se ukvarja z vprašanji nadzorovanja in ocenjevanja 
projektnega dela.  
 

Drugi del knjige nato raziskuje evropski kontekst za sindikalno projektno delo. 
Sedmo poglavje vsebuje kratek uvod v Evropsko Unijo in njene inštitucije. 

Ta tematika se bolj podrobneje razvija v osmem poglavju, v katerem 
proučujemo nekatere pomembnejše trenutne prioritete v politiki EU in kako 
lahko vplivajo na projekte izobraţevanja in usposabljanja. V devetem 

poglavju si bomo ogledali vlogo Evropske konfederacije sindikatov predvsem 
na področju izobraţevanja in usposabljanja, deseto poglavje pa podrobneje 

proučuje eno od teh prioritet – razvoj socialnega dialoga.  

 

                                                 
1 Če to prebirate na računalniku, se takšen tekst vede kot povezava in vam omogoča, da se premaknete v 
drug del besedila ali da dostopate do zunanjih spletnih strani. Če ţelite povezavo aktivirati, le denite 
kurzor nad besedilo, drţite tipko CTRL in kliknite.  
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V tretjem delu so podatki o ključnih področjih finančne podpore Evropske 

unije, do katerih se lahko pride za sindikalne projekte usposabljanja in 
izobraţevanja. Vodnik sicer ni celosten zbir sredstev Evropske Unije, a ta 

poglavja obravnavajo programe in proračunske postavke, ki bodo sindikalne 
izvajalce izobraţevanj in usposabljanj najverjetneje zanimale. Vsebujejo 
najbolj sveţe podatke o teh programih v trenutku izdaje, vendar se to 

področje stalno spreminja.  
 

Za bolj sveţe informacije prosim obiščite EU informacijsko storitev ETUI-REHS 
Izobraţevanja 
(http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service) 

in različne spletne strani Evropske komisije, na katere se sklicujemo v 
besedilu. 

 
Ta vodnik je pripravila skupina ljudi, ki sodelujejo na področju izvajanja 

sindikalnih projektov na evropski ravni in ki so prepričani, kako izredne koristi 
imamo od takšnega dela, vendar se v enaki meri zavedajo izzivov. Vodnik 

predstavlja način podelitve teh izkušenj, podajanja nekaj ključnih uvidov v 
postopek izvajanja projektov in upajmo tudi v pomoč drugim, da pri svojem 
projektnem delu uspejo.  

 
Upamo, da bomo spodbudili več sindikalistov k sodelovanju na področju 

ustvarjanja inovativnih in navdušujočih projektov - in uspešnega izvajanja le-
teh.  
 

http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service
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1. poglavje 
 

 

Sindikalno izobraţevanje v spreminjajočem se 

svetu 
 

 

V tem poglavju bomo orisali nekaj ključnih izzivov, s katerimi se srečuje 

sindikalno izobraţevanje in kako lahko sodelovanje pri transnacionalnih 
projektih pomaga pri uspešnem soočanju z njimi.  
 

Sindikati in izobraţevanje  
 

Sindikati od svoje ustanovitve v devetnajstem stoletju naprej organizirajo in 
spodbujajo izobraţevalne dejavnosti.  

 
Dejavnosti segajo od kampanj za povečanje osveščenosti, za promoviranje 
določene politike do usposabljanja sindikalnih funkcionarjev, specifičnega za 
njihovo delo, na vseh ravneh. Danes številni sindikati tudi sponzorirajo 

posamezne člane, ki se ţelijo udeleţevati tečajev nepoklicnega izobraţevanja.  

 
Vendar pa je v svojem bistvu sindikalno izobraţevanje vedno stremelo k temu, 

da podpira 
 

   krepitev sindikalne organizacije in članstva  

   postopek pogajanja z delodajalci, ki ga izvajajo delavci in njihovi 
predstavniki  

   uresničitev ciljev in političnih ciljev sindikatov na vseh področjih druţbe, za 
katere člani sindikatov in njihove druţine ţelijo biti zastopane  

   vlogo sindikatov v makroekonomskih in političnih razpravah, v katerih 

sodelujejo politični in civilni oblastniki ter organizacije delodajalcev.  

 
Sindikalno izobraţevanje ima več oblik. Lahko gre za tečaje v ţivo, ki lahko 
trajajo le en dan ali več mesecev. Lahko gre tudi za učenje na daljavo, pri 

čemer se uporablja mešanica pošte, telefona, faksa in računalnika za 
komunikacijo med učenci in pedagogi.  

 
Tematik, ki jih pokriva sindikalno izobraţevanje, je preprosto preveč, da bi jih 
našteli, vse od vprašanj, povezanih z delovnim mestom, kot so recimo plača, 
delovne ure in enake moţnosti, pa tja do vloge svetovnih trgovinskih 

sporazumov in vpliva globalizacije.  

 
Lahko pa rečemo, da sindikalno izobraţevanje stremi k uresničevanju bogate 

mešanice potreb, med katere sodijo kolektivne potrebe sindikata kot 
organizacije z opredeljenimi cilji in nameni, pa tudi kolektivne potrebe skupine 

delavcev, ki hočejo izboljšati svoje pogoje zaposlovanja. Hkrati sindikalno 
izobraţevanje tudi priznava pomen zadovoljevanja individualnih potreb člana, 
predstavnika ali funkcionarja nekega sindikata, da torej povečuje njegovo 

samozavest, spretnosti in znanje.  
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Vendar pa ima vsak sindikat svojo zgodovino, tradicije in organizacijsko kulturo. 

Zaradi tega se nameni in obseg metodologije pri zagotavljanju usposabljanja 
glede posameznih podrobnosti močno razlikujejo med enim sindikatom in 

drugim ter med eno drţavo in drugo.  
 
V mnogih primerih dejavnosti izobraţevanja in usposabljanja izvajajo 

neposredno sami sindikati, ki se posluţujejo svojih virov in pedagoškega osebja. 
Spet drugje se dejavnosti izvajajo v partnerstvu z različnimi organizacijami 

(vključno z zdruţenji za izobraţevanje delavcev, študijskimi centri, šolami in 
univerzami z odrasle in za nadaljnjo izobrazbo), zato da lahko imajo koristi od 
virov, ki jih lahko slednje ponudijo, kot so recimo pedagogi in izvajalci 

usposabljanj, financiranje, gradivo in oprema. 

 
Sindikalno izobraţevanje se izvaja na ravni delovnega mesta, na ravni 

industrije, drţave ali na transnacionalni ravni. Učenci na določenem tečaju lahko 
prihajajo iz enega sindikata ali iz več. Ta vodnik pa za svoj kontekst jemlje 
transnacionalno sindikalno izobraţevanje in dejavnosti usposabljanja, pri čemer 

sodelujejo organizacije iz dveh ali več evropskih drţav.  
 

 

Čas globalnih sprememb  
 

Ţivimo v času vse hitrejših sprememb, do katerih v prvi vrsti prihaja zaradi 
razvoja novih tehnologij. To je razvidno v odnosu na spremembe na področju 
proizvodnih tehnik, vendar še bolj v spremembah na področju načinov 

komunikacije. V zadnjih stotih – in še posebej v zadnjih 25 – letih je svet 
dejansko postal bistveno manjši.  

 
Dvesto največjih svetovnih podjetij sedaj skupaj proda več, kot so velika 
gospodarstva 182 drţav - vseh drţav na svetu razen devet največjih. Te 
korporacije imajo skoraj dvakrat večji gospodarski vpliv kot najrevnejše štiri 

petine človeštva. Pod njihovim nadzorom je več kot četrtina svetovnih 
gospodarskih dejavnosti. Globalna so tako v smislu velikosti, vpliva kot nazorov.  

 
Sindikati se torej soočajo z delodajalci, ki so morda močnejši kot katerikoli 
delodajalec, ki so ga kdaj srečali. Ta podjetja so fleksibilna tudi v svoji strukturi, 
ker vse bolj sklepajo podpogodbene sporazume, v porastu pa so tudi pogodbe o 

delu za kratek ali polovičen delovni čas.  

 
Trţišča za številne dobrine in storitve so sedaj globalna. Mnogo velikih podjetij 

gleda na trg delovne sile globalno in izkorišča lokalne subvencije in niţje stroške 
dela v neki drţavi v primerjavi z drugo. Klasične drţavne meje se presegajo na 
vseh področjih.  

 
V tem procesu pomembno vlogo igra nova tehnologija. Proizvodni procesi se 
lahko razbijejo in razpršijo preko drţavnih meja in se zdruţijo le v točki 

zaključevanja končnega izdelka.  

 
Sodobne nove tehnologije omogočajo, da proizvodne procese izvaja manjša 

delovna sila, ki vse bolj temelji na jedru nujno potrebnih delavcev in obrobju 
drugih delavcev, katerih zaposlitev se regulira tako, da se zadosti 
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povpraševanju. Ključni in obrobni delavci nekega podjetja morda sploh niso 

zaposleni v isti drţavi, kaj šele v isti zgradbi ali na isti lokaciji.  

 
Vpliv novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij je tudi vodil do industrij 

znanja oziroma industrij, ki temeljijo na informacijah. To je skupaj z razvojem 
hitrih globalnih komunikacijskih omreţij poskrbelo za revolucijo na svetovnem 
trţišču za proizvode, ki temeljijo na informacijah.  

 

Trţenje, distribucija in prodaja tiskanih gradiv (v vseh formatih) se nahaja na 

pragu izrednih sprememb.  

 

Za bankirje in industrialce je bil kapital vedno globalen. Računalniki in moderna 

sredstva komunikacije so ga še bolj izmaknila drţavnemu nadzoru.  

 
Vse to predstavlja sklop pomembnih izzivov za sindikate, ki morajo vse bolj 
delovati na podobni transnacionalni ravni.  
 

 

Spreminjajoča se Evropa  
 

Na tej globalni osnovi se tudi sama Evropa radikalno spreminja tako na 
gospodarski kot na politični ravni, saj stremi po večji koordinaciji preko 

Evropske Unije (EU), med tem pa se sooča s ponovnim vzponom nacionalnih in 
kulturnih identitet.  

 
Evropska Unija ţeli razviti ekonomski blok, ki presega klasične nacionalne meje. 
Ţeli tudi spodbujati in ustvarjati druţbene in politične razmere po Evropi, ki 
bodo omogočale evropskemu (gospodarskemu) trţišču, da deluje, če ne na 

ravni igrišča pa vsaj z minimalnimi spori med drţavami članicami.  

 
To je ustvarilo popolnoma novo okolje, v katerem morajo delovati sindikati. 

Prost pretok blaga in dela po celi Evropski Uniji predstavlja številne izzive in 
mnoge od njih sindikati ţe poznajo.  

 
Hkrati pa harmonizacija ključne ekonomske in socialne zakonodaje predstavlja 
številne nove priloţnosti za sindikate, da se še bolj zavzemajo za individualno in 

socialno zaščito.  

 
Evropska integracija s seboj prinaša potrebo po sodelovanju med sindikati pri 

odzivanju tako na zahteve notranjega trga pa tudi priloţnost, da pozitivno 
prispevajo k tvorjenju politike znotraj Evropske Unije.  

 
Medtem ko evropska gospodarska integracija napreduje in Unija sama raste s 

pridruţevanjem drţav s področja Sredozemlja in Srednje ter Vzhodne Evrope, 
morajo sindikati vse bolj razvijati mednarodno zavest in delovanje. To postavlja 

zahteve glede sposobnosti sindikalistov, da 'razmišljajo lokalno, delujejo 
globalno'.  

 
O industrijskih in zaposlovalnih praksah drugih evropskih drţav, pa tudi o 

delovanju njihovih sindikatov se lahko veliko naučimo in razumemo. Soočiti se 
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je treba tudi z vprašanji jezika in kulture, da lahko doseţemo evropske 

sindikalne politike in cilje, ki bodo enako pomembni za delavce v pisarnah, 
tovarnah, trgovinah in bolnicah in za sindikalne voditelje, ki na evropskih 

srečanjih o njih razpravljajo in se o njih sporazumejo.  

 

Transnacionalno sindikalno izobraţevanje  
 

V tem kontekstu lahko transnacionalno sodelovanje na področju dejavnosti 

izobraţevanja in usposabljanja pomaga v procesu razvijanja večjega 
razumevanja in zavedanja evropske dimenzije za lokalno in drţavno sindikalno 
delo.  

 
Takšno sodelovanje na ravni sindikalnih funkcionarjev in predstavnikov lahko 
tudi podpira postopke razvijanja in implementiranja transnacionalnih sindikalnih 

politik in pobud.  

 
Evropski pogled na sindikalno delo nikakor ni nekaj novega. Številni sindikati 
imajo evropske oddelke in ţe dolgo obstajajo evropska sindikalna zdruţenja. 

Enako vse od devetnajstega stoletja obstajajo evropski nadzor nad večjimi 
korporacijami in izrazi solidarnosti v evropskih sporih.  

 
Vendar pa se je na evropsko delo gledalo kot na neko specializirano in izolirano 
dejavnost, proč od klasičnih ciljev nekega sindikata in močno oddaljeno od 

vsakdanjih izkušenj njegovih članov in funkcionarjev.  
 
V spreminjajočem se svetu, ki smo ga orisali – še posebej v spreminjajoči se 

Evropi, v kateri ţivimo in delamo – je treba transnacionalno dimenzijo spraviti v 
središče delovanja sindikatov, če se ţelimo učinkovito odzivati na izzive, s 

katerimi se soočamo.  

 
Pričujoči vodnik je napisan znotraj tega konteksta. Izhaja iz predpostavke, da 

morajo sindikati odigrati pomembno vlogo pri odzivanju na tiste globalne izzive, 
s katerimi se soočamo dandanes: na ustvarjanje priloţnosti za zaposlitev, na 
obvladovanje industrijskih sprememb, na boj proti socialni izključenosti in na 

ustvarjanje bolj odprte, demokratične, evropske in mednarodne kulture.  
 

Oddelki za izobraţevanje in usposabljanje pri sindikatih morajo pomembno 
prispevati k uspešnemu spopadanju s temi izzivi. 

 

Sindikalno izobraţevanje in Evropa  
 

Poteka ţe veliko dejavnosti izobraţevanja in usposabljanja z evropsko 
dimenzijo. Mnoge od njih koordinira ETUI-REHS Izobraţevanje, sluţba za 
usposabljanje pri Evropski konfederaciji sindikatov. Enako obstaja mnogo 

nacionalnih dejavnosti usposabljanja, v kateri je prisotna evropska dimenzija in 
ki se jih smatra za pomembne elemente za normalno delo sindikatov. Nekaj 

sindikatov je tudi vzpostavilo stalen program izobraţevalnih izmenjav in 
transnacionalnih delavnic, ki podpirajo njihove dejavnosti sodelovanja.  

 
Poleg teh osrednjih organizacijskih dejavnosti v zadnjih letih znotraj sindikatov 
tudi narašča zanimanje za skupno delo na evropskih projektih, in sicer na 
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specifičnih samostojnih, ciljnih pobudah z omejenim časovnim okvirom in viri. 

 
Deloma je to pragmatični odziv na situacijo, v kateri zunanji uradi, kot na 

primer Evropska komisija, dajejo moţnost za finančno podporo posebej za 
takšne pobude. Hkrati pa koristi tega novega načina dela postajajo vse bolj 
očitne. Transnacionalno sodelovanje na projektnem delu daje moţnost 

sindikatom, da si medsebojno pomagajo, pa tudi, da predstavljajo potencialno 
pomemben motor za inovacije in spremembe. Projekti lahko predstavljajo 

pomembno orodje za:  
 
 Izmenjavo videnj in informacij  

 Razvoj novih idej, tehnik in gradiv  
 Zdruţevanje virov za doseganje bolj ambicioznih ciljev  

 Razširjanje primerov najboljše prakse na določenih področjih 

 Koordinacijo individualnih nacionalnih pobud  

 Priloţnost za preverjanje inovativnih pristopov 

 Razvoj širše evropske sindikalne kulture 

 Vzpostavljanje stalnih omreţij na evropski ravni  
 

Prvi del tega vodnika se osredotoča na to področje projektnega dela in na 
njegove specifične prednosti.  

 
Obstajajo mnogi primeri evropskih projektov, pri katerih je sodelovalo veliko 
sindikalnih organizacij širom Evrope. Nekatere primere navajamo v tem 

vodniku. Druge primere lahko najdete na spletni strani Trade Union Education in 
Europe (Sindikalno izobraţevanje v Evropi)2, na drugih spletnih straneh, ki jih 
vzdrţujejo tako sindikalne organizacije kot Evropska komisija, pa tudi v 

poročilih, ki jih objavljajo različni programi financiranja Evropske Unije. Drugi 
del tega vodnika še bolj podrobno proučuje evropski kontekst za projektno delo 

in tretji del moţne vire financiranja.  

 
Vendar pa moramo ves čas imeti pred očmi glavne cilje pri opravljanju takšnega 
dela: izboljšati kakovost sindikalnega izobraţevanja – ključnega vira za krepitev 

evropskega sindikalnega gibanja, za gradnjo solidarnosti in oblikovanje 
evropske sindikalne identitete.  
 

                                                 
2 Glej http://www.etui-rehs.org/education 

http://www.etui-rehs.org/education
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2. poglavje 

 

Narava projektnega dela 
 
V tem poglavju je podan kratek pregled projektnega dela in njegovih značilnih 
lastnosti. Poglavje se ukvarja s pomembno vlogo timskega dela in odnos med 

časom, stroški in kakovostjo projektnega dela pa tudi jemanje v obzir 
dejavnikov tveganja.  
 

 

Kaj je projekt?  
 

Vsem projektom je skupen en odločilen sklop značilnosti: gre za kombinacijo 
novih idej in dejavnosti na popolnoma edinstven in nov način. To pomeni, da 
poti od zasnove do realizacije ne moremo popolnoma predvideti. Preden 

začnemo, moramo natančno načrtovati in napovedati večje teţave, vendar se bo 
vedno pojavila kaka nepričakovana teţava, s katero se bo treba soočiti.  

 
Projekti so lahko vseh oblik in velikosti. Tukaj je nekaj primerov:  

 
 organizacija mednarodne konference  

 gradnja Velike piramide  

 trţenje nove znamke čokolade  

 oblikovanje Airbusa  

 gradnja novega hotela  

 osvojitev Galije 

 selitev v nove pisarniške prostore  

 kampanja za pridobitev novih sodelavcev  

 
Vse zgoraj navedene projekte povezuje to, da gre pri vseh za edinstven podvig 
z jasnim ciljem. Kot taki morajo tudi imeti jasen začetek in opredeljen konec.  

 
Kot vidite, so projekti pogosto zapletene dejavnosti, v katerih se med seboj 

kombinirajo spretnosti različnih sklopov ljudi in organizacij, zahtevajo pa celo 
paleto gradiv in sredstev. Prav to zahteva posebne spretnosti pri njihovem 

izvajanju - treba je imeti jasno in stalno vizijo o cilju projekta, učinkovito 
razporejati naloge, ljudi in sredstva, predvideti tveganja in probleme ter 
razvijati strategije za soočanje z njimi - da se projekt lahko uspešno zaključi.  

 
Čeprav obstajajo skupni elementi, se izvajanje nekega projekta razlikuje v 
pomembnih pogledih od upravljanja neke organizacije v recimo neki storitveni 

ali proizvodni industriji, kjer se energija osredotoča na ohranjanje in izboljšanje 
nečesa, kar je v svojem bistvu stalna dejavnost – izvajanje transportnega 
sistema, montaţa avtomobilov. Projekti pa so enkratna dejavnost. Niti dva si 

nista popolnoma enaka.  

 
Iz zgornjega seznama je jasno razvidno, da delo na projektih ni nek nov pojav. 

Je pa nov analitični pristop za razmišljanje o projektih in razvijanje sklopa 
spretnosti in tehnik, ki se posebej tičejo izvajanja projektov. Ti sklopi včasih 

zelo sofisticiranih in tehničnih postopkov so se razvili predvsem tekom zadnjih 
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60 let, še posebej na področju gradbeništva, gradbenega inţeniringa in 

obrambnih sistemov. Podrobneje opisane tehnike morda niso relevantne za 
velikost in obseg projektov, s katerimi se ukvarjamo tukaj, so pa lahko koncepti 

in pristopi, ki tičijo za njimi, zelo koristni.  

 

Sindikati in transnacionalni evropski projekti  
 

Le redki primeri projektov, ki smo jih citirali do sedaj v tem poglavju, imajo kaj 

prida opraviti s sindikati in prav noben se ne ukvarja s transnacionalnim 
izobraţevanjem in usposabljanjem. Preden pa gremo še v nadaljnje 
podrobnosti, naj vam ponudimo nekaj primerov projektov, ki se bolj specifično 

osredotočajo na sindikalno izobraţevanje:  
 

 Triletni projekt, v katerem sodeluje šest sindikalnih organizacij iz treh 
evropskih drţav za zasnovo in dobavo šestih inovativnih modulov 

 Dvoletni projekt s šestimi sindikalnimi organizacijami in zunanjim 

svetovalcem, v okviru katerega se proučuje vloga sindikalnih funkcionarjev v 
različnih drţavah, ki od analize zadolţitev preide na potrebe usposabljanja na 

nacionalni ravni in v okviru katerega se proučuje moţnost vzpostavitev 
skupnih standardov in programov na evropski ravni  

 Dvoletni projekt, v katerem sodeluje devet sindikalnih organizacij za 

usposabljanje, pet evropskih industrijskih federacij, Evropska sindikalna 
izobraţevalna akademija in dve univerzi, v okviru katerega se ţeli proučiti 

orodja informacijske druţbe, s katerimi bi omogočili socialnim partnerjem, da 
učinkoviteje sodelujejo v socialnem dialogu in podpirati proces prilagoditve 

na novo ekonomijo.  
 Projekt, ki zdruţuje Evropski sindikalni inštitut, univerzitetno katedro in dve 

majhni podjetji, v okviru katerega se ţeli ustvariti interaktiven računalniško 

podprt paket za usposabljanje na področju zdravja in varnosti pri delu.  
 Dvoletni projekt, v okviru katerega se izvajajo raziskave in se pridobivajo 

podatki o delu na daljavo, ki ga koordinira sindikalna raziskovalna 
organizacija in kjer sodeluje več univerzitetnih kateder, delodajalcev, 
mestnih oblasti, raziskovalnih inštitutov in svetovalcev iz šestih drţav. 

 
To je le nekaj od dokaj raznolike palete projektov, pri katerih so sindikalne 
organizacije v zadnjih letih sodelovale na evropski ravni. Seveda je tudi ta 

vodnik nastal kot eden od izdelkov še enega takšnega transnacionalnega 
projekta.  

 
Za ilustracijo različnih točk kasneje v vodniku bomo izhajali iz izkušenj teh in 

drugih projektov. Morda boste dobili tudi nekakšno predstavo o tem, katere 
vrste sodelovanja so se izkazala kot izvedljiva v preteklosti in tudi sedaj 

spodbujajo nove pobude v prihodnosti. Hkrati pa je pomembno, da se ne 
pustimo omejevati z zamislimi drugih - v napačnem prepričanju, da je 
posnemanje varnejše od inovacij.  

 
 

Projektne faze 
 

Sicer je vsak projekt edinstven in gre v svojo značilno smer, večina projektov 

sledi podobnem zaporedju pomembnejših faz:  
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    Najprej je začetna idejna faza – imeti začetno idejo, opredeliti cilje 

projekta, opredeliti ključne člane ekipe, načrtovati urnik in proračun.  
    Pogosto sledi analiza potreb uporabnikov – bolj podrobno raziskovanje 

situacije in specifičnih potreb ljudi, ki bodo koristili projekt ali storitev, ki jih 
projekt ţeli razviti.  

    Nato sledi faza oblikovanja, v okviru katere se natančno načrtuje končni 

produkt – ne glede na to, ali je to poslovno poslopje, računalniška baza 
podatkov, oglaševalska kampanja ali seminar.  

    Zatem sledi faza implementacije, v okviru katere se izvedejo rezultati faze 
oblikovanja – poslovno poslopje je zgrajeno, baza podatkov je programirana 
in testirana, kampanja se začne in seminar poteka.  

 

   Pri nekaterih projektih faza implementacije lahko predstavlja zaključek, vendar 

bodo pri številnih nastopile dodatne faze, ki se lahko razlikujejo glede na naravo 
projekta:  

 
   Pri poslovnem poslopju nastopi še faza predaje, ko se zgradba preda stranki 

in se jo začne uporabljati. 

   Tudi pri bazi podatkov verjetno nastopi faza predaje pa tudi postopek 
vzdrţevanja.  

   Rezultati oglaševalske kampanje se verjetno analizirajo v ocenjevalni fazi.  

   Tudi seminar se oceni in pomembnejše zaključke bo morda treba širše 
objaviti v fazi razširjanja.   

   Pri mnogih projektih bo tudi nastopila faza koriščenja, v okviru katere se 
pilotni projekti še nadalje razvijajo in se vključijo v okvir osrednjih 
dejavnosti neke organizacije.  

 
To seveda predstavlja le širši oris strukture faz, skozi katere gre lahko nek 
projekt in preden se lahko zares prične izvajati nek projekt je treba vsako od 

njih razbiti v bistveno bolj podroben sklop nalog in dejavnosti.  
 

 

Ključni elementi  
 

Ne glede na to, kako se izvaja projekt, je treba v njegovem okviru koordinirati 
štiri ključne elemente, da lahko uresničimo temeljne cilje projekta:  

 
 projektna ekipa 

 izvedba in kakovost produkta  

 časovno obdobje 

 stroški 

 
Pri prvem elementu – ekipi – je potrebno posedovati spretnosti za razumevanje 
in upravljanje z ljudmi, ostali trije pa se v glavni meri tičejo materialnih vidikov 

projekta. So pa vsi dinamično medsebojno povezani.  
 

 

Projektna ekipa 
 
Če si pogledamo primere sindikalnih projektov, ki smo jih podali zgoraj, bomo 
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opazili, da nimajo le dokaj specifičnih ciljev in jasno omejenega časovnega 

obdobja, ampak črpajo iz prispevkov različnih ljudi in organizacij. To je le ena 
od značilnosti večine projektov: gre za ekipne dejavnosti. Tudi dokaj majhni 

projekti znotraj neke organizacije in podjetja bodo verjetno med seboj povezali 
strokovnjake iz različnih oddelkov.  
 

Ta postopek povezovanja ljudi iz različnih okolij, da delajo na skupni nalogi, je 
ena od glavnih prednosti projektnega dela, lahko pa, če ni ustrezno razumljena 

in upravljana, tudi predstavlja vir teţav. Vsi člani ekipe morajo imeti jasno in 
skupno razumevanje ciljev projekta in svojega prispevka. Morajo se tudi naučiti 
delati usklajeno, običajno v zelo omejenem času, saj se običajno zgodi, da je 

neka ekipa zbrana skupaj posebej za nek posamezen projekt. Učinkovito timsko 
delo pa lahko močno koristi. Ekipa ne samo uresniči nekaj, česar se prej ni dalo 

doseči individualno; lahko predstavlja tudi vir vsestranske podpore, prijateljstva 
in druţabnosti in lahko – v najboljšem primeru – ustvari skupno učno okolje za 
skupnost projekta.  

 
V primeru transnacionalnih projektov ekipa ni sestavljena samo iz ljudi z 

različnimi spretnostmi in kompetencami, ampak tudi zdruţuje ljudi iz različnih 
organizacij, nacionalnih kultur in maternih jezikov. V nekaterih primerih niso vse 

partnerske organizacije sindikalna telesa. Obstajajo primeri sodelovanja z 
univerzami, trţno usmerjenimi podjetji in svetovalci. Različni partnerji bodo 
verjetno dajali nekoliko drugačne poudarke in ţeleli kaj drugega dobiti iz 

projekta. V takšnih primerih je še pomembneje zagotoviti, da obstaja enotno 
razumevanje narave in obsega projekta. Jasna komunikacija je temeljnega 

pomena.  
 
Zbiranje in upravljanje z močno ter dobro povezano ekipo je eden od ključev za 
uspešno projektno delo.  

 

Čas, stroški in kakovost 
 

Ključne materialne dimenzije kateregakoli projekta so:  

 
 Čas – določen v natančno opredeljenem urniku in načrtu dela  

 Stroški – določeni v proračunu projekta  

 Kakovost ali izvedba – kako bo deloval produkt, kar je natančneje 

opredeljeno v njegovi specifikaciji  
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Ti trije elementi so bili konceptualizirani kot tri točke trikotnika3: 

 
 

 
Slika 2.1: cost – stroški, quality – kakovost, time – čas  

 

V idealnem svetu – in v okviru mnogih projektov – ţelimo ohraniti ravnoteţje 
med temi različnimi silami, tako da je projekt realiziran pravočasno, v okviru 
proračuna in da je doseţena najboljša kakovost in izvedba. Ţoga se nahaja v 

središčni točki trikotnika. V drugih situacijah pa je treba določenim dejavnikom 
dati prednost pred drugimi:  
 

   Če za neko konferenco, ki bo potekala nekega točno določenega dne, 

pripravljamo gradivo, potem nima nobenega smisla, če zamujamo za en 
teden.   

   Če pišemo vodnik za varno ravnanje z nevarnimi snovmi, je verjetno 
najpomembnejša kakovost informacij.  

   Enako velja – za katerikoli projekt – če imamo zelo omejena sredstva, so 

odločilen dejavnik stroški.  
  

Ne glede na to, za kakšen primer je gre, je pomembno biti jasen glede tega, 
kateri dejavnik prevladuje, saj to zaznamuje vse naše načrtovanje in odločanje. 
Zaradi medsebojnega odnosa med temi tremi faktorji ima lahko dajanje 

prednosti enemu posledice za druga dva.  
 

Če si ponovno pogledamo primer gradiv za neko konferenco, pri katerih je 
ključnega pomena čas, potem se krogla premakne in bo slika videti takšna:  

 

 

                                                 
3 Barnes,  N.M.L.  (1985)  „Project  Management  Framework‟  in  International  Project  Management  Yearbook  
1985. Butterworth Scientific, VB 
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Slika 2.2: cost – stroški, quality – kakovost, time – čas  

 

 

Če z gradivi zamujamo, je rok še vedno mogoče izpolniti, če:  

zaposlimo več ljudi in delamo nadure (recimo ţrtvujemo dejavnik 
stroškov)  

zmanjšamo količino in zniţamo kakovost gradiv, ki jih moramo narediti 

(recimo ţrtvovati dejavnik kakovosti).  

 
Enako velja, da če ţelimo zadostiti dejavniku kakovosti pri vodniku o varnosti, 

bomo zelo verjetno morali ţrtvovati nekaj stroškov in/ali časa. Če so naš ključen 
dejavnik stroški, potem bo to verjetno imelo posledice za kakovost ali izvedbo - 
in morda bomo potrebovali več časa.  

 
Bistvenega pomena je točno vedeti, kateri so cilji nekega projekta, v kakšnem 
medsebojnem odnosu so in kaj ima prednost. Predstavljajo medsebojno 

povezane sile, ki lahko potencialno tekmujejo druga z drugo, kar bo prevladalo 
v smeri celotnega projekta.  

 

Tveganja 
 

V projektih je končno prisoten tudi bistven element tveganja, ker so edinstveni, 
ker so odvisni od ad-hoc skupin ljudi in ker običajno morajo doseči svoje cilje 

znotraj tesnih okvirov. V prejšnjem razdelku smo lahko videli nekatera – 
tveganje pozne dobave, prekoračitev proračuna ali ne zadostiti kriterijem 

izvedbe. Z elementom skupine pri nekem projektu so povezana tudi druga 
tveganja - zbiranje skupine ljudi, ki so morda kot posamezniki popolnoma 

kompetentni, a jim je teţko delati skupaj. Lahko pride tudi do tveganj, 
povezanih z izvajanjem samega projekta - recimo do slabe komunikacije, 
avtomatičnega sprejemanja ključnih odločitev ali izgube pomembne 

dokumentacije.  

 
Pomembno je ţe od samega snovanja razumeti tveganja in da se od začetnih 

faz načrtovanja izvaja ustrezne ukrepe, s katerimi se takšna tveganja odkrivajo 
in preprečujejo.  

 

Povzetek  
 
V tem poglavju smo proučevali nekatere osnovne značilnosti projektnega dela. 

Še enkrat na tem mestu nekatere ključne točke, ki smo jih pokrili:  
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   Vsak projekt je edinstven podvig.  
   Projekti imajo specifične cilje.  

   Projekti imajo omejen časovni razpon z jasnim začetkom in zaključkom.  
   Pri številnih projektih so prisotni podobni sklopi pomembnih faz – zasnove, 

oblikovanja in implementacije.  

Projekti vključujejo štiri ključne elemente – ekipo, stroške čas in kakovost 

in v projektnih timih bodo verjetno sodelovali ljudje iz različnih disciplin in 
organizacij 

   Projekti običajno potekajo izven ali preko običajnih institucionalnih struktur.  

   Uspešni projekti razumejo odnos med časovnimi, stroškovnimi cilji in cilji, ki 

se tičejo kakovosti.  
   Pri projektih so prisotna tveganja, ki jih uspešni projekti prepoznajo in se 

jim izognejo.  

 

 
K tem idejam se bomo bolj podrobno vrnili v sledečih poglavjih. 
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3. poglavje 
 

 

Razumevanje organizacijskega konteksta 

 

 

Večina projektov deluje znotraj nekega organizacijskega konteksta. V tem 

poglavju si bomo pogledali:  
 

   Pomen razumevanja organizacijskega konteksta, v katerem se nahaja 
projekt  

   Rabo projektov pri razvijanju in testiranju rešitev za organizacijske potrebe  

   Kako so projekti povezani z organizacijskimi strukturami  

   Pomen opredelitve udeleţencev na projektu in razumevanje ter izpogajanje 

njihovih različnih interesov.  

 

Projekt kot organizacijsko orodje  
 

Kakor smo ţe videli, so projekti fokusirane pobude z omejenimi cilji, rokom 

trajanja in sredstvi. Organizacijsko gledano lahko na učinkovite projekte 
pogosto gledamo kot na ukrepe za razvoj in testiranje potencialnih rešitev za 

teţave, s katerimi se je srečala organizacija. S projekti lahko neka organizacija 
pride do orodij za oblikovanje in testiranje novih proizvodov ter storitev oziroma 
za odkrivanje načinov za izboljšanje sedanje prakse v okviru nekega določenega 

okvira in z angaţiranjem določenih virov.  

 
Projekti, ki se jih neka organizacija loti, morajo biti tesno povezani z njenim 

osrednjim strateškim načrtovanjem. Bolj kot je nek posamezen projekt 
osredotočen in usmerjen na raziskovanje nekega določenega področja ali da 

poda odgovore na določena vprašanja, ki jih zastavljajo strateška poročila, bolj 
dragocen je. Čeprav se na operativni ravni lahko nahaja nekoliko izven 
normalne strukture in delovnega procesa neke organizacije, se ga lahko smatra 

kot nekaj, kar neposredno prispeva k stalnemu razvoju le-te.  

 
Takšen pogled na odnos med projektom in organizacijo ima številne implikacije, 
ki v enaki meri veljajo za trţno naravnana podjetja, organizacije javnega 

sektorja, izobraţevalne ustanove in sindikate:  

 
   Opredelitev projekta mora prevevati jasno razumevanje strateške vizije in 

prioritet neke organizacije: obstajati morajo jasni razlogi za projekt v smislu 

njegovega prispevka k razvoju organizacije.  
 

   V svojem bistvu se projekt ukvarja z reševanjem teţav in posledično tudi z 

moţnostmi za spremembe – ali v smislu izboljšanja obstoječih načinov 
delovanja ali razvijanja novih storitev in proizvodov. Projekt lahko pomaga 
organizaciji, da se premakne z mesta, kjer je, do mesta, kjer bi idealno rada 

bila.  
 

   Projekta ne smejo le prevevati ta vprašanja, ampak mora biti tudi integriran 
znotraj organizacije. Med drugim to pomeni, da potrebuje podporo in 

priznanje institucije preko same projektne ekipe. Organizacija ga mora 
'sponzorirati' v pravem pomenu besede.  
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   Če naj bo učinkovit, potem mora projekt vsebovati tudi jasno opredeljene 

potrebe, katerim se ţeli posvetiti. V primeru, da se projekt ukvarja z 
notranjimi spremembami, se lahko potrebe izrazijo znotraj same 

organizacije. V večini primerov pa bodo vanj vključene tudi potrebe ţelenih 
ciljnih skupin za proizvode in storitve. Kakor smo ţe omenili v prejšnjem 
poglavju, je pri mnogih projektih vključena uradna ocena potreb kot ena od 

začetnih faz projektnega dela, da se lahko natančneje opredelijo potrebe 
uporabnikov.  

 

   Če naj ima projekt kakršnokoli resnično vrednost, je treba njegove rezultate 

nadzorovati in ocenjevati na osnovi ustreznega sklopa kriterijev, da se lahko 
sodi o njegovem uspehu. Enako velja tudi za rezultate evalvacije, ki jih je 
treba poslati v širšo organizacijo.   

 

   Pomembno se je tudi zavedati, da lahko nek projekt ne doseţe 
pričakovanega rezultata. Sicer je treba vloţiti vse napore v to, da se čimbolj 

poveča njegov uspeh, a bo neizogibno v sebi vseboval z njim povezan 
element tveganja. Investicija v nek projekt, ki ne doseţe načrtovanih ciljev, 
je lahko vseeno zelo dragocena, saj prinaša pomembne informacije in 

izkušnje, ki so lahko organizaciji pri razvoju v bodoče še vedno v pomoč.  
 

   Če je projekt uspešen, mora obstajati nek jasen načrt o tem, kako bo 
organizacija koristila njegove rezultate. Pri tem bo morda potrebno še 

nadalje delati na razvoju, vendar mora biti cilj na koncu rezultate vključiti v 
običajno tekoče delo znotraj organizacije. V kontekstu sindikalnega 

izobraţevanja v to lahko sodi prenos paketa za usposabljanje na novo 
področje, ki se ga je izvedlo in testiralo v projektnem kontekstu, nato pa se 
ga predela v luči prejetih povratnih informacij in ga ponudi znotraj 

tradicionalnega programa tečajev.  
 

Upravljanje z organizacijami in izvajanje projektov  
 

Znotraj okvira pričujočega pogleda na vlogo projektnega dela v nekem 

organizacijskem kontekstu, si moramo bolj podrobno pogledati, kako je 
izvajanje nekega projekta povezano z menedţerskimi strukturami v neki 
organizaciji in se zavedati področij, na katerih lahko pride do teţav.  

 
Vsaka organizacija mora imeti nek način, na osnovi katerega deli delo, skupaj s 
tem pa tudi odgovornost in dolţnosti. Prav to daje organizaciji osnovno 

strukturo in kako deluje. Brez koherentne strukture bodo vedno obstajale kake 
naloge, ki se jih ne bo dalo opraviti, informacije, ki ne bodo nikoli dosegle 
ustreznega cilja in odločitve, ki bodo sprejete naključno, če sploh. Jasno je, da 

se strukture med posameznimi organizacijami razlikujejo, vendar ima večina 
velikih organizacij strukturo podobno takšni, ki jo prikazuje slika 3.1.  
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Slika 3.1: Secretariat – tajništvo, Regional department – Regionalni oddelek: North – 

sever, South – jug, East – vzhod, Information & Recruitment – Informacije in kadrovski 

oddelek: Press & Publicity – Mediji in oglaševanje; Membership – Članstvo, Policy – 

Politika, Research – Raziskovanje; Education and Training – Izobraţevanje in 

usposabljanje: Officer courses – Tečaji za funkcionarje, Other courses – Drugi tečaji; 

Administration – Administracija: Finance – finančna, Technical – tehnična, Human 

resources – človeški viri  

 
Gre za piramido oziroma hierarhijo različnih ravni, ki so vertikalno strukturirane 

v takšne in drugačne oddelke. Lahko gre za trţno naravnano podjetje, 
izobraţevalno ali dobrodelno ustanovo. Če se podjetje ukvarja z inţeniringom, 

se morda škatle oddelkov lahko imenujejo oblikovanje, proizvodnja, nabava, 
prodaja, računovodstvo, osebje, itd.; če gre za sindikat, gre morda lahko za 
članstvo, funkcionarje na terenu, izobraţevanje, mednarodno, finance. Na vrhu 

je verjetno generalni direktor ali generalni sekretar, ki na koncu odgovarja 
upravnemu odboru ali generalnemu svetu. Ne glede na posamezne podrobnosti, 

ki se med seboj bistveno razlikujejo, takšna piramida v osnovi predstavlja neko 
različico modela vertikalne organizacijske strukture z vertikalnimi (linijskimi) 
pristojnostmi, za koordinacijo pa ostaja zadolţena dokaj vodilna raven v 

hierarhiji. Za veliko ustanovo s stalno paleto dejavnosti je to lahko popolnoma 
ustrezno (čeprav jo številni strokovnjaki za upravljanje začenjajo postavljati pod 

vprašaj).  
 
Kakor smo ţe videli, pa ima projekt drugačen profil. Gre za določen sklop 

dejavnosti z omejenim ciljem in časovnim razponom, ki je v svojem bistvu 
odvisen od skupine ljudi, ki se jih bo verjetno potegnilo iz različnih oddelkov. 

Potrebuje drugačno strukturo upravljanja, saj gre dejansko za delovno skupino. 
Skoraj zagotovo bo njegova struktura bistveno bolj 'ohlapna', to je, da bo 
bistveno manj hierarhičnih plasti in potrebni bosta bistveno večja horizontalna 

komunikacija in integracija na vseh ravneh.  

 
Poglejmo si primer proizvodnega podjetja, ki hoče proizvajati serijo novih linij 
proizvodov. V vsaki projektni ekipi lahko sodelujejo ljudje iz oblikovanja, 

proizvodnje, nabave, prodaje in drugih oddelkov, ki imajo lahko tudi različen 
poloţaj znotraj hierarhije. Kako se lahko ti projekti vklopijo v celostno strukturo 
upravljanja organizacije?  
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Pogosta rešitev – ki se jo prav tako lahko uporabi v neki sindikalni organizaciji – 

je imenovati enega ali več vodij projekta, ki se nahajajo izven vertikalnih 
oddelčnih struktur in katerih vloga je koordinirati vnos osebja iz različnih 

oddelkov: glej sliko 3.2.  
 

 

Slika 3.2: Secretariat – tajništvo, Regional department – Regionalni oddelek: North – 

sever, South – jug, East – vzhod, Information & Recruitment – Informacije in kadrovski 

oddelek: Press & Publicity – Mediji in oglaševanje; Membership – Članstvo, Policy – 

Politika, Research – Raziskovanje; Education and Training – Izobraţevanje in 

usposabljanje: Officer courses – Tečaji za funkcionarje, Other courses – Drugi tečaji; 

Administration – Administracija: Finance – finančna, Technical – tehnična, Human 

resources – človeški viri  

 

Kadar ta tako-imenovana struktura v obliki 'matrice' deluje dobro, je lahko zelo 
učinkovita. Vendar, kakor lahko vidite, se mora vsak vodja projekta pri 
koordinaciji svojega projekta zanesti na sodelovanje oddelčnih linijskih 

poslovodij, da lahko nadaljuje z delom na določenem projektu, pri čemer 
tekmuje z vsemi prioritetami drugega dela. Vsak projekt neizogibno postane 

majhna organizacija sama po sebi in zaţivi svoje lastno ţivljenje. Kako se lahko 
to nadzoruje in upravlja znotraj večje organizacije?  

 
Ni nobenih enostavnih odgovorov, vendar je tukaj nekaj dobrih začetnih 
postavk:  

 
 Najpomembneje je, da se prepozna in razume, da lahko pride do konfliktov.  
 Preden se lotimo nekega projekta, je treba jasno opredeliti cilje in obstajati 

mora splošno soglasje o tem, kakšno mesto imajo ti cilji pri tem, da 

pomagajo organizaciji, da doseţe večje cilje in cilje projekta morajo razumeti 
tako projektna ekipa kot vodilni poslovodje znotraj organizacije.  

 Med vodilnimi delavci znotraj organizacije in vodjo projekta mora obstajati 
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soglasje o tem, kakšno prioriteto mu bo organizacija podelila v okviru vseh 

njenih načrtov.  
 Ko je enkrat odločitev o teh zadevah sprejeta, mora imeti projekt 

'zagovornika', ki bo projekt podprl in ki na ravni vodilnega kadra lahko 
zagotovi podporo organizacije.  

 Jasno je treba razumeti, katere vire se bo namenilo projektu.  

 Obstajati mora nek sprejet proces odločanja, še posebej, kar se tiče konflikta 
interesov, do katerega lahko pride.  

 Obstajati mora jasna in učinkovita struktura komunikacij.  

 
To bo pomagalo čimbolj zmanjšati verjetnost, da nastopijo konflikti, pa tudi pri 

vzpostavitvi jasnih struktur za razreševanje vsakršnih sporov, do katerih pride.  
 

Delo z udeleţenci na projektu  
 

Jasno pa je, da pri številnih projektih ni potrebno jemati v obzir le ene same 
organizacije, ampak več. Za to, da lahko v celoti razumemo kontekst nekega 

projekta in da smo ga v stanju učinkovito izvajati, moramo opredeliti vse 
udeleţence in razumeti njihove različne interese. Udeleţenci na projektu so vse 

organizacije (in posamezniki), ki so dejavno vključene v projekt ali pa lahko 
njegovo delo vpliva na njihove interese. Tako kot pri koordinacijski organizaciji 
verjetno – minimalno – vključujejo:  
 

 Vodjo projekta in projektno ekipo  

 Partnerske organizacije, njihove vodje in vodilne usluţbence  

 Končne uporabnike in njihove organizacije (torej prejemnike proizvodov in 

storitev, ki jih projekt razvija)  

 Organizacije in sponzorje, ki finančno podpirajo projekt.  

 
Interes pri projektu in cilji, ki jih ţelijo doseči, se lahko med posameznimi 

udeleţenci razlikuje. Takšne razlike lahko pogosto vodijo do napetosti in če 
ţelimo, da bo projekt uspel, jih moramo razumeti, obvladovati in izpogajati. To 

je ključna sestavina, ki jo je treba vzeti v obzir pri postavljanju ogrodja za 
začetni načrt projekta. Ključnega pomena je tudi nadzorovati spremembe stališč 
in pričakovanj udeleţencev med projektom in v vseh fazah vsem udeleţencem 

ustrezno poročati o napredku. 
 

V kontekstu evropskih sindikalnih projektov bodo ključni udeleţenci verjetno 
nacionalne sindikalne konfederacije in njihove pridruţene organizacije. Je pa 

verjetno treba vzeti v obzir tudi druge udeleţence, vključno z Evropsko 
sindikalno konfederacijo, vladnimi oddelki, lokalnimi oblastmi, prostovoljnimi 
agencijami in seveda Evropsko komisijo kot moţen vir finančne podpore.   

 
Če povzamemo, torej:  
 

 Na projekte lahko gledamo kot na pomembna orodja za osredotočanje na 

organizacijske potrebe.  

 Če naj bodo učinkoviti, potem morajo biti projekti razumljeni in integrirani 

znotraj širšega organizacijskega konteksta. To tudi pomeni, da si je treba 
zagotoviti podporo ustanove in podporo na ravni vodilnih delavcev.  

 Kot zadnje je potrebno razmisliti in se ukvarjati s potrebami udeleţencev na 

projektu tako znotraj kot izven organizacije, ki projekt sponzorira.  
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4. poglavje  
 

 

Izvajanje projektov 
 

 

 

V drugem poglavju smo se dotaknili nekaterih ključnih elementov, ki so na delu 

pri vsakem projektu:  

 
 ekipe 

 kakovosti 

 časa 

 stroškov 

 
Čeprav so si med seboj po naravi različni, vsak na svoj način vpliva in pritiska 
na projekt kot celoto. To so elementi, ki jih je treba obvladovati, če ţelimo 

doseči cilje projekta. To poglavje se bo predvsem osredotočalo na upravljanje z 
ekipo, kar zahteva posebno razumevanje in spretnosti, ki se tičejo dela z ljudmi. 
Dotaknilo se bo tudi nekaj teţav v povezavi z upravljanjem kakovosti, časa in 

stroškov, pa tudi veščine, ki jih potrebuje vodja projekta.  

 

Upravljanje z ekipo  
 

V prejšnjem poglavju smo si pogledali projekt z organizacijskega zornega kota. 
Delovna ekipa bo verjetno bistveno bolj fleksibilen organizem kot sama 

organizacija – medsebojni odnosi bodo bolj neformalni in po svoji strukturi bolj 
enakopravni. Če takšna ekipa dobro deluje, potem imamo od nje izredne koristi, 

ki nam lahko omogočijo, da postane talilni lonec za energijo in ustvarjalnost. Če 
pa je disfunkcionalno, je lahko vir ogromnih problemov. Pomembno se je 
zavedati, da je neizogibno, da znotraj ekipe ne bi bilo različnih stališč – vendar 

so ravno različna stališča ena od njenih prednosti. Različni ljudje imajo lahko 
tudi različne motive za to, da so v ekipi. V nekem smislu ima lahko vsak 

posameznik svoj lasten speficičen 'projekt'. Ena od spretnosti upravljanja je 
povezati individualne 'projekte' in jih vse usmeriti v eno samo smer.  
 

Timske vloge  
 

Znotraj ogromne količine literature na temo upravljanja s skupinami se nekaj 
najbolj zanimivih del osredotoča na tvorjenje učinkovitih projektnih skupin in 

vrste vlog, ki jih ljudje opravljajo v okviru le-teh. Različni analitiki jih opisujejo 
na različne načine. Eden od najbolj citiranih modelov je model, ki ga je opisal 

Belbin4. Njegov model vsebuje osem temeljnih vlog, ki so po njegovem mnenju 
temeljnega pomena za tvorbo katerekoli učinkovite skupine:  

 
 Predsedujoči – koordinator, dober poslušalec in razsodnik  

 Oblikovalec – vodja projektne skupine, poln zagona in iniciativnosti  

 Človek idej – poln domišljije in dobro podkovan  

 Nadzornik – ocenjevalec – analitično inteligenten, kritičen  

 Raziskovalec virov- pozitivno naravnan in ekstrovertiran, zna sklepati stike  

                                                 
4  Belbin, R.M.(1981) Management Teams. Heinemann, VB. 
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 Delavec podjetja – praktični organizator z zdravo pametjo, ki trdo dela  

 Graditelj ekipe  -  zna graditi mostove med ljudmi, priljuden in ni 
tekmovalen  

 Oseba, ki zaključuje – tisti, ki se ukvarja z urniki in zaključevanje 
projekta in je odločen urnikom zadostiti.  

 
Posamezni ljudje lahko opravljajo več kot eno od teh vlog in v različnih 
situacijah bodo v ospredju različne vloge. Belbinov je samo eden od modelov in 
ne namigujemo, da je edini koristni. Hočemo pa poudariti, da se moramo kot 

vodje zavedati, katere vloge opravljajo ljudje znotraj ekipe in v kakšnem 
medsebojnem odnosu so, da lahko pripomoremo k temu, da tim učinkovito 

deluje. Model, kot je tale, nam pomaga razumeti, kako deluje neka določena 
skupina.  
 

Pomembno se je tudi zavedati, da tako kot pri kateremkoli drugem partnerstvu 
tudi projektna ekipa potrebuje čas, da se spozna, preden lahko učinkovito dela 

skupaj in vse prepogosto se to lahko zgodi pod pritiskom tesnega urnika in 
pomanjkanja časa.   
 

Vsaka delovna ekipa ima dve razseţnosti:  

 
   Dimenzijo nalog – osredotoča se na to, kaj hoče skupina doseči  

   Dimenzijo skupine -  fokus na notranje odnose in dinamiko: kakovost 

ţivljenja skupine  

 
Kadar skupina učinkovito deluje, potem obe dimenziji delujeta vzporedno – 
socialni odnosi znotraj skupine so harmonični, posamezniki prevzamejo 

konstruktivne vloge in spodbujena je dimenzija nalog.  

 
Vsi smo se ţe znašli v situacijah, v katerih so si interesi tako močno nasprotovali 
med seboj in dominirali do takšne mere, da se pri dani nalogi ni dalo doseči 

nikakršnega napredka. Obstajajo tudi primeri, ko se skupina osredotoči 
predvsem na skupinsko dimenzijo, takrat se dejansko pozabi na zahteve same 

naloge in zdruţba postane druţabna skupina namesto delovna ekipa. Zelo 
pomembno se je zavedati tega ravnoteţja in ga biti v stanju ohranjati.  

 
Obstaja še nekaj drugih pogostih skupinskih teţav:  
 

   Kadar je treba opraviti nujne naloge, vendar dinamika ne dopušča nikomur, 

da bi prevzel pobudo, da bi jih spravil v tek.  

   Situacije, v katerih je delo na projektu kot celoti blokirano, ker eden ali več 
članov ni(so) opravil(i) nalog, za katere je (so) zadolţen(i).  

   Situacije, v katerih odločanje postane teţko, ali zato, ker ni nobene jasne in 
sprejete strukture ali pa se skupina ni v stanju soočati z zahtevnimi 

situacijami, še posebej s takšnimi, ki lahko vplivajo na socialne odnose.  

   Razvoj 'kulture krivljenja', ko posamezniki niso v stanju prevzeti 
odgovornosti za napake in namesto tega kritizirajo druge. 

   Nizka samozavest in pomanjkanje morale, kadar se zdi, da bodo s teţavo 
uresničili cilje nekega projekta.  

  
Pogosto smo nagnjeni k temu, da se na te teţave, s katerimi se je morda teţko 
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soočiti, ne oziramo. Običajno pa ne izginejo same od sebe. Lahko za nekaj časa 

izginejo, da se kasneje ponovno pojavijo v resnejši obliki. Pomembno je 
ustvariti konstruktiven delovni kontekst, da se bo v njegovem okviru stalno 

pazilo na takšne teţave in odprto ter takoj se soočilo s problemi, ko se pojavijo.  
 

 Transnacionalni projekti  
 

V transnacionalnih projektih, pri katerih ne sodeluje le ena, ampak več 

partnerskih organizacij, lahko timski problemi postanejo še bolj zapleteni. Izzivi 
se v trenutku pomnoţijo.  
 

Poskrbeti moramo, da so cilji in delovne strukture projekta med seboj usklajeni 
ne samo znotraj ene organizacije, ampak med večimi. Vsak posameznik ne bo 

prinesel v projektno ekipo le svojih lastnih stališč in teţenj, ampak tudi stališča 
in teţnje svoje organizacije. Vsaka od teh organizacij bo verjetno imela svojo 
lastno organizacijsko kulturo – svoj lasten način delovanja, svoje lastne cilje in 

prioritete in svojo lastno zgodovino. Pomembno je, da vsi člani ekipe – in še 
posebej vodja projekta – razumejo, katere vloge so prevzeli drugi člani ekipe in 

iz kakšne organizacije prihajajo.  
 
Nekateri sindikati, ki smo jih omenili v drugem poglavju, so se na začetku soočili 

s teţavami ravno na tem področju. Sledi seznam nekaterih teţav, s katerimi so 
se soočali:  

 
 Ljudje iz različnih organizacij so imeli različna pooblastila – v nekaterih 

primerih so bili posamezniki pooblaščeni, da zaveţejo svojo organizacijo k 

določenim odločitvam projektne ekipe; spet drugi so se morali stalno javljati 
drugim, preden je lahko prišlo da kakršnegakoli napredka, kar je stalno 

vplivalo na sposobnost projekta, da naloge opravi v roku.  

 Nekatere organizacije so dodelile projektu visoko prioriteto, izbrale izkušeno 

osebje in dala na voljo veliko sredstev; druge so nanj gledale zelo drugače in 
poslale osebje z zelo malo izkušnjami na danem področju.  

 Nekateri člani projektnih ekip niso mogli uskladiti delovnih zahtev na 
projektu z obstoječimi delovnimi zadolţitvami. Naloge, za katere so bili 
zadolţeni, niso bile narejene v roku. To je imelo posledično vpliv na delo 

drugih partnerjev in celostno izvedbo projekta.  

 V nekaterih primerih sindikati niso mogli sodelovati pri nekem dolgoročnem 
projektu in spremenila se je sestava ekipe. To je predstavljalo še dodaten 

problem za učinkovito timsko delo.  

 Nekateri sindikati so se vprašanj, recimo brezposelnosti, ţeleli lotevati na bolj 
neposredno političen način kot drugi.  

 Pogosto so se partnerji pridruţili projektom z različnimi cilji pred očmi. Na 
enem projektu usposabljanja mladih je eden od partnerjev ţelel vzpostaviti 

izobraţevalne izmenjave, drugi pa je hotel razviti tečaj za izvajalce 
usposabljanj. Spet tretji se je ţelel osredotočiti na podporo v tujem jeziku za 
mlade delavce, četrtega pa sta predvsem zanimala ponovno usposabljanje in 

praktična pomoč na trgu dela. Teh razlik v izvirnem predlogu projekta niso 
priznali in se jih zavedli.  

 V nekaterih primerih so se partnerji pridruţili projektu brez vsakršnega 
jasnega motiva ali pogleda na to, kako lahko projekt koristi njihovi 

organizaciji. To je pomenili, da so se slabo angaţirali in da ni obstajalo 
nobenega soglasja ali dogovora o tem, kako se lahko rezultati projekta 
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nadalje koristijo.  

 
To je le nekaj primerov za to, kako so lahko cilji, strukture, prioritete in kulture 
različnih partnerskih organizacij v stiku znotraj projektne ekipe. V nekaj 

primerih napetosti ni bilo mogoče odpraviti, kar je bistveno vplivalo na izid 
projektov. Spet pri drugih - vključno s projektom za usposabljanje mladih, v 
okviru katerega je na koncu nastalo mnogo podprojektov, vsak od njih s po 

dvema partnerjema - so našli učinkovite delovne rešitve. V vsakem primeru pa 
se teh teţav niti ni predvidelo niti načrtovali in veliko dragocenega delovnega 

časa se je namenilo njihovemu reševanju.  
 
Mnogim bi se lahko izognili, če bi se ţe na začetku jasneje strinjali glede: 

 
 ciljev 

 prioritet 

 virov 

 struktur odločanja  

 komunikacij 

 
- z drugimi besedami: z bolj pazljivimi pripravami in načrtovanjem.  

 

Jezik  
 

Še eno pomembno teţavo za številne transnacionalne projekte predstavlja 

vprašanje jezika. Neredko se zgodi, da ni niti enega jezika, ki bi ga govorili vsi 
člani ekipe, kar lahko predstavlja veliko oviro za učinkovito komunikacijo. Pri 

nekaterih projektih se tega ni ţe na začetku načrtovalo. Razprave so negotovo 
potekale v več jezikih, različni partnerji pa so bili na različnih točkah izključeni iz 
komunikacije. V drugih primerih je bila recimo angleščina delovni jezik z 

angleško in špansko govorečim italijanskim partnerjem, ki je prevajal 
španskemu kolegu, ki ni razumel niti besedice angleško. To je sicer lahko 

uspešno večino časa, vendar lahko nastopijo pomembne situacije, pri kateri pa 
Italijan poleg tega, da povedano narobe razume, tudi naprej narobe prevede v 
španski jezik.  

 
Svetujemo vam, da ţe od začetka razjasnite, kateri bo(do) delovni jezik(i) 

projekta. Jasno tudi povejte, kako bo to vplivalo na posamezne člane ekipe. 
Bodo jezik dovolj obvladali – tako v smislu pasivnega razumevanja kot 
aktivnega sodelovanja? Če ne, potem je treba poskrbeti, da je na voljo ustrezna 

infrastruktura tako za razprave kot za pisna sporočila. 
 

V nekaterih primerih je najbolje najeti profesionalne tolmače; ni pošteno 
pričakovati od drugih članov ekipe, da v normalnih okoliščinah opravljajo to 
nalogo. Je pa pomembno, da to načrtujete. Poleg očitnih stroškov je potrebno 

podaljšati čas med razpravami in pri odzivanju na pisna sporočila. Tudi v 
takšnem primeru lahko pride do teţav, saj tolmač vejretno ne bo ujel bogatega 

podteksta v številnih diskusijah in točnega odtenka določenih besed in izmenjav.   

 
Še bolj problematična je stalna potreba po komunikaciji na daljavo, ne glede na 
to ali gre za govorno komunikacijo po telefonu ali videokonferenčni povezavi ali 
za pisno komunikacijo preko elektronske pošte ali pisma. Ta teţava pogosto 
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nastopi pri projektnem delu takrat, kadar morajo skupine načrtovati skupno 

nalogo ali sodelujejo v evropskem tečaju usposabljanja. Čudeţnih rešitev ni, 
vendar lahko storite marsikaj, da omilite teţave, mnoge brez dodatnih stroškov. 

V nekaterih situacijah je morda primerno strukturirati delovne skupine deloma 
na jezikovni osnovi, vendar še vedno ohraniti element transnacionalnosti. V 
drugih kontekstih imajo lahko posamezniki kakega sodelavca znotraj svoje 

organizacije, ki govori kak drug jezik in lahko pomaga pri preprostih prevodih. 
Morda je projektu tudi v pomoč to, če se določi proračunsko postavko posebej 

za pomoč pri prevajanju elektronske pošte in pisem. Pogosto se je uporabno 
posluţevati večjezičnih slovarjev na spletu5 ali celo skupaj sestaviti seznam 
ključnih besed v okviru posameznega projekta. Končno, čeprav še zdaleč niso 

brez napak, lahko prevajalska orodja na spletu6 v določeni meri pomagajo pri 
manj uradnih besedilih.  
 

Kultura 
 

Omenili smo ţe, da lahko pride do nesporazumov med različnimi 
organizacijskimi strukturami, kar se lahko pojavi v katerikoli situaciji. Pri 

transnacionalnih projektih se je treba soočiti tudi z razlikami med nacionalnimi 
kulturami. Sicer je pomembno, da se izogibamo klišejem in nacionalnemu 
stereotipiziranju, a bi bilo neumno ne priznavati, da različne kulture dajejo 

različne poudarke, imajo različne vrednote, zgodovino in da se na drugačen 
način lotevajo stvari. To vpliva na delo na transnacionalnih projektih na vseh 

ravneh – od osnovnih praktičnih zadev, kot so recimo struktura delovnega dne, 
pričakovanja glede hrane in časov obrokov in časa počitnic, do bolj prikritih 
vedenjskih zadev, kot so raven formalnosti, s katero partnerji iz različnih drţav 

pristopajo k razpravam ali k slogu pisnih dokumentov.  

 
Enako se sindikalna kultura in organiziranost bistveno razlikuje od ene drţave 

do druge – ne samo na osnovi tega, kateri sindikati so organizirani (sektorski, 
na politični ali verski osnovi). Strukture kolektivnih pogajanj se bistveno 
razlikujejo od ene drţave do druge. Moramo se tudi zavedati, da ima sindikalno 

izobraţevanje različno vlogo znotraj različnih nacionalnih kultur in da je v 
nekaterih drţavah bolj centralizirano in profesionalizirano kot v drugih. Zelo 

pomembno je tudi, da pogosto obstajajo razlike v metodologiji usposabljanja 
med različnimi evropskimi zdruţenji.  

 
Pri obvladovanju situacije je pomembno razumeti razlike in skušati izkoristiti 

prednosti raznolikosti.  

 

Čas, stroški in kakovost  
 

Do sedaj smo obravnavali vprašanja, ki se tičejo upravljanja s timi. Vendar pa 
moramo na kratko omeniti nekatere teţave, s katerimi so se soočili naši 

transnacionalni projekti na področju tistih drugih ključnih elementov časa, 
stroškov in kakovosti. Sledi nekaj teţav, s katerimi so se srečali:  

 

                                                 
5 Glej na primer Interaktivno terminologijo za Evropo Evropske komisije na: 
http://iate.europa.eu/iatediff/. 
6 Glej na primer http://www.systransoft.com/ in 

http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html. 
 

http://iate.europa.eu/iatediff/
http://www.systransoft.com/
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html
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Čas 
 

 V nekaterih primerih ni bilo jasnega časovnega načrta za projekt.  

 Preveč časa se je zapravljalo za ponovno določanje ciljev in/ali za 
administracijo, primanjkovalo je tudi časa za napredovanje na ključnih 

nalogah.  

 V dovoljenem časovnem okviru so bili cilji pogosto nerealistično postavljeni.  
 

Stroški 
 

 V nekaterih primerih se pred začetkom projekta ni z vsemi partnerji 

razpravljalo o proračunu.  
 Nekateri stroški dela v proračunu niso vedno odslikavali časa, ki se ga je 

dejansko porabilo na projektu.  

 Partnerji so pogosto ugotovili, da so njihovi stroški višji kot je bilo prvotno 
načrtovano.  

 Partnerji niso razumeli ali pa so s teţavo upoštevali zahtevane sisteme za 
poročanje o stroških.  

 

Kakovost  
 

 Pri nekaterih projektih so se partnerji zavezali, da bodo pri njem sodelovali, 
vendar le na kratko pojasnili ali razumeli implikacije.  

 Podrobni cilji in kriteriji kakovosti niso bili jasno oblikovani ţe na začetku 
projekta.  

 Pričakovanja glede kakovosti so se znotraj ekipe pogosto razlikovala, enako 

velja za dejanski prispevek posameznih partnerjev.  

 Nastopile so teţave pri ustvarjanju kakovostnih rezultatov, ki bi bili učinkoviti 
tako na evropski kot na nacionalnih ravneh.  

 

Nimamo prostora, da bi vse te teţave podrobno proučili tukaj, vendar če si 
natančno pogledamo vzroke teţav, jih lahko skoraj vedno pripišemo samo 
enemu razlogu: pomanjkanju natančnih priprav in načrtovanja.  

 

Vodja projekta  
 

V tem poglavju smo do sedaj:  
 

   Razmišljali o nekaterih ključnih značilnostih timskega dela.  

   Proučili nekatere specifične teţave, povezane s transnacionalnimi ekipami.  

   Na kratko omenili nekatere druge pogoste teţave v transnacionalnih 
projektih usposabljanja.  

  
Za trenutek se sedaj osredotočimo na lik vodje projekta. Katere so ključne 
lastnosti, ki jih ta vloga zahteva? Katere specifične spretnosti in razumevanja 

potrebuje vodja projekta?  

 

Točne potrebe se razlikujejo glede na posamezne projekte. Različni posamezniki 
delujejo na različne načine. Na splošno pa – če razmislimo o tem, kar smo se 

naučili v tem poglavju – je jasno, da mora vodja projekta imeti:  

 

   Jasno in podrobno razumevanje cilja in oblike projekta. Morda ni 
strokovnjak na strokovnem področju projekta, vendar se mora hitro učiti. 
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Projekt mora v celoti razumeti, da se lahko pogaja s člani ekipe in drugimi 

udeleţenci na projektu.  

   Dobre načrtovalne in organizacijske veščine skupaj s sposobnostjo 

učinkovitega in ustreznega prenosa informacij tako znotraj projektnega 
tima, do drugih udeleţencev na projektu in bolj na splošno pri dejavnostih 

razširjanja. Načrtovanje in komunikacija sta v središču učinkovitega 
upravljanja.  

   Pameten, logičen pristop k stvarem, v kar sodi sposobnost razumeti, strniti 
in včasih postaviti pod vprašaj informacije z drugih strokovnih področij.  

   Veščine pri vodenju skupin, vključno s fleksibilnim pristopom in 
sposobnostjo za delo z ljudmi iz različnih okolij in izobrazbo, spodbujanjem, 

motiviranjem in podporo, kjer je potrebno, vendar vedno z enim očesom 
paziti na prednostne naloge projekta.  

   Dobre pogajalske veščine in veščine reševanja problemov, da lahko razreši 
tako notranje kot zunanje napetosti in konflikte.  

   Izredne administrativne veščine s posebno pozornostjo na podrobnostih. 

Vodja projekta potrebuje tehnične veščine, vključno z IT veščinami, mora 
pa tudi biti v stanju uravnoteţiti skrb za neko potrebo z ohranjanjem 

osredotočenosti za ključne namene projekta.  

   Dobre finančne veščine na področju upravljanja s proračuni, vzpostavljanja 

ustreznih sistemov nadzora in poročanja pa tudi sistemov poročanja o 
stroških in na splošno upravljanje z viri projekta.  

   Ustrezne veščine na področju upravljanja s časom tako na osebni ravni kot 

tudi, da se celoten projekt drţi urnika.  

   Zavezanost kakovostnim postopkom in rezultatom, ki bodo pomagali, da 

projekt doseţe svoje cilje do največje moţne mere.  

 

Usposabljanje za projektno delo  
 

Profil vodje projekta, ki smo ga pravkar izrisali, kombinira področja:  
 

 tehničnih veščin 

 medosebnih veščin 

 informacij in razumevanja 

 osebnih lastnosti in odnosa. 
 

Sindikati in druge organizacije vse bolj priznavajo pomen vloge in zapleteno 
naravo zahtev, ki se jih postavlja vodji ali upravitelju nekega projekta. To vodi 
do priznavanja potrebe po specifičnem usposabljanju – potrebe, ki jo nekateri 

sindikati ţe začenjajo uresničevati z izvajanjem tečajev v svojih nacionalnih 
organizacijah. To je pomembna pobuda, ki jo ETUI-REHS Izobraţevanje pomaga 

utrjevati in še nadalje razvijati na različne načine, vključno na področju tečajev 
za usposabljanje, delavnic in omreţju strokovnjakov za izvajanje projektov7. 

 

To poglavje se je v glavnem osredotočalo na projektno ekipo in na nekatere 

teţave, s katerimi se lahko soočimo v timskem delu, še posebej na 
transnacionalni ravni. Pomembno je, da je v postopku načrtovanja vključena 
osrednja ekipa. Pri večjih projektih bo v tem postopku gotovo tudi nekaj srečanj 

v ţivo. Večina projektov bo imela korist od začetne delavnice za zagon projekta, 
v katerem sodelujejo vsi ključni udeleţenci - kar omogoči ljudem, da se med 

                                                 
7 Za več informacij o usposabljanju za izvajanje projektov glej Osmo prilogo. 
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seboj spoznajo, da to deluje kot spodbudno srečanje za projekt, pa tudi da se 

prouči nekatere potencialne teţave, ki smo jih omenili tukaj.  
 

Vendar pa bi morali pri razvijanju in načrtovanju razmisliti tudi o tem, ali 
obstaja potreba po usposabljanju za projektno ekipo. To morda lahko vključuje 

usposabljanje za celotno ekipo ali za izboljšanje komunikacijskih veščin. Lahko 
je ustrezno ponuditi specifično ciljano usposabljanje za enega ali več partnerjev 

na nekem specializiranem področju. Na usposabljanju lahko sodeluje 
strokovnjak iz ekipe, vendar ga v mnogih primerih vodi član same projektne 
ekipe. Če se učinkovito izvede, potem to ne samo poglobi smisel projekta kot 

učne izkušnje za sodelujoče, ampak lahko tudi razvije skupinsko identiteto.  
 

Priprava in načrtovanje  
 

V osrčju dobrega vodenja sta pametno načrtovanje in priprava. Mnoge teţave, s 

katerimi so se soočali projekti, ki smo si jih ogledali, bi se lahko izredno 
zmanjšale ali bi se jim popolnoma izognili, če bi ţe v fazi načrtovanja več 

razmišljali vnaprej. Vsi poznamo ljudi, ki pravijo: »Ne moreš načrtovati vsega!« 
ali »Stvari so preveč zapletene, da bi jih lahko napovedali« ali »Lahko načrtuješ 
stvari, ki se ne bodo zgodile.« Treba se jim je močno upreti! Seveda je v tem, 

kar pravijo, mikron resnice, vendar tega ne smemo imeti za izgovor za 
nenačrtovanje.  
 

Za hip si predstavljajmo, da se ţelimo sprehoditi do majhne vasice, za katero 
smo slišali, ki pa se nahaja več kilometrov daleč, teren pa je gorat. Malo 

verjetno je, da se bomo samozavestno odpravili na pot, ne da bi najprej določili 
cilja, imeli pribliţne predstave o tem, kako dolga je pot in ne da bi si dobro 
predstavljali same poti. Skoraj zagotovo bi ţeleli imeti karto, namesto, da bi se 

slepo odpravili in upali, da nam bo kdo pomagal na poti. Več podatkov, ko lahko 
dobimo, preden začnemo in bolj podrobna, kot je karta, bolj samozavestne in 

gotove se bomo počutili. Morda bomo ugotovili tudi, da je karta zastarela: kar je 
bil na karti videti majhen potoček, je sedaj zajetje in morali bomo narediti velik 
ovinek. Imeli pa bomo karto, ki nas bo na splošno usmerjala in na osnovi katere 

bomo lahko tudi ocenili, koliko dlje bomo zato hodili.  
 

Pri projektih pa moramo načrte imeti za njihovo karto – še ena odprava v 
neznano. Imeli bomo različne vrste kart, ki se bodo dotikale različnih vidikov 

potovanja. Nekatere se bodo osredotočale na natančno določitev cilja, druge na 
pot; spet druge bodo morda vsebovale podrobnosti o logistiki, virih, stroških. 
Nekatere bodo imele veliko merilo in pokrivale celotno območje, druge bodo šle 

bolj v podrobnosti in bodo osredotočene v točno določeno stvar. Vse karte bodo 
igrale dvojno vlogo – pripomočka za dosego cilja in ključnega elementa 

komunikacije s preostalimi stranmi. Vse bodo bolj ali manj začasne; morda 
bomo morali svoje karte kdaj ponovno izrisati, ko se bomo s terenom in 
sposobnostmi ekipe bolje seznanili. So pa načrti vsekakor temelj naših 

prizadevanj in pazljiveje, kot jih bomo pripravili - predvideli nevarnosti, kjerkoli 
bo to moţno in bili pripravljeni na nepredvidene dogodke – večja je verjetnost, 

da bo naš projekt uspel.  

 

Vse to bomo morali imeti pred očmi, ko si bomo natančneje pogledali postopek 

načrtovanja evropskega projekta v naslednjem poglavju.  
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5.  poglavje  
 

Uvod v načrtovanje projektov 
 
V tem poglavju si bomo pogledali, kako načrtovati projekt, še psoebej v 

kontekstu pripravljanja prijave za enega od programov Evropske komisije. Pri 
načrtovanju projekta bomo sledili postopku v šestih fazah.  
 

 1. faza: Opredelitev projekta 

 

 
 

2. faza: 
 

Načrtovanje urnika dela 

 

 
 

3. faza: 
 

Priprava proračuna 

 

 
 

4. faza: 
 

Načrtovanje kakovosti 

 

 
 

5. faza: 
 

Upravljanje z ekipo 

 

 
 

6. faza: 
 

Predloţitev predloga. 

 

Neizogibno bomo vse skupaj orisali le uvodoma, saj v kontekstu tega priročnika 
ni dovolj prostora za poglobljen vodnik za usposabljanje v zvezi s postopki in 

posebnimi tehnikami. Bomo pa proučili nekaj najpomembnejših značilnosti 
načrtovanja, navedli pa bomo tudi nekaj preprostih obrazcev za zbiranje in 

obdelavo podatkov.  

 

1. faza: Opredelitev projekta 

 
Kje se nek projekt začne? Vse prepogosto se projekti začnejo v odgovor na 
določene razpise za financiranje, recimo na razpise Evropske komisije. Takšni 
razpisi so lahko koristna iztočnica, vendar pa ţe sama moţnost pridobiti 

finančna sredstva sama po sebi ni najboljša spodbuda za uspešen projekt – in 
običajno je dvo- do trimesečni rok za predloţitev prekratek, da bi zbrali ekipo in 

razvili dobro pripravljen predlog. Kakor smo ţe dejali prej, naj se projekt začne 
na osnovi zavedanja in opredelitve neke potrebe, ki jo bo rezultat projekta 
pomagal uresničiti. Pobudniku projekta bi moralo biti popolnoma jasno vse, kar 

se tiče potrebe in koristi, ki naj bi jih od projekta imeli.  

 
Predpostavimo, da ste sindikalni funkcionar v nacionalni organizaciji, ki je 

zadolţen za izobraţevanje in usposabljanje. Zavedate se, da vprašanje 
usposabljanja predstavnikov Evropskih svetov delavcev pri sindikatih pridobiva 
na pomenu, vendar se izkušnje v različnih drţavah močno razlikujejo med 

seboj. Menite, da bi se vaš sindikat s tem vprašanjem ukvarjati bolj aktivno, 
vendar niste strokovnjak s tega področja in, kolikor vam je znano, enako velja 

za vse vaše sodelavce. Nekaj pa bi bilo vseeno pametno storiti – morda bi bil 
koristen vodnik za sindikalne funkcionarje, a potrebovali bi tudi nekaj 
usposabljanja. Morda bi bilo bolje začeti z neko konferenco? Ali bi bila bolj 

učinkovita informacijska kampanja? In na kaj bi se bilo treba osredotočiti? Ali se 
je pomembneje osredotočiti na zakonodajo in implementacijo le-te ali 

posredovati natančne nasvete o tem, kako lahko predstavniki najbolje 
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opravljajo svoje delo? Jasno je, da boste potrebovali pomoč. Lani ste na neki 

konferenci srečali špansko kolegico, ki je govorila o tem, da pripravlja tečaj o 
Svetih delavcev. Pametno bi bilo stopiti v stik z njo. Lahko bi tudi koristilo, če bi 

dobili podatke o izkušnjah v Nemčiji… 

 
To je obetaven začetek, vendar bo treba pred ustreznim predlogom močno 

zavihati rokave.  
 

Zaveza organizacije  
 

Najprej se morate o ideji še pogovoriti znotraj svoje organizacije. Kako bi se 
takšen projekt skladal s prioritetami organizacije in kakšni rezultati bi bili najbolj 

pomembni?  

 
Natančneje morate opredeliti, kateri potrebi se ţelite posvetiti. Bodite čimbolj 
natančni:  

 
 Kdo je ciljna skupina?  

 Katere dodatne veščine in podatke boste potrebovali? 

 Kako bi projekt prispeval k uresničevanju potreb vaše organizacije?  

 Katere rezultate bi projekt imel za organizacijo in za ciljno skupino?      

 
To je le nekaj vprašanj, na katera morate odgovoriti, ko natančneje določate 

pobudo. Pripravite kratek predlog, ki ga boste podelili sodelavcem v svoji 
organizaciji. Kaj je potrebno, da organizacija projekt uradno podpre?  
 

Idejna struktura  
 

Če predpostavimo, da vašo začetno idejo organizacija podpre, potem morate 
razviti idejno strukturo projekta. S tem, ko ste opredelili potrebe, ki se jih ţelite 

dotakniti, ste ţe začeli opredeljevati cilje projekta. Sedaj morate razmisliti o 
tem, katere metode boste uporabili in kaj boste storili za to, da te cilje 

doseţete. Sledi nekaj vprašanj, o katerih morate začeti razmišljati:  
 
 Ali je potrebno izvesti oceno potreb, da dobite natančnejšo sliko o potrebah 

ciljne  skupine?  
 Bo v projekt vključena še druga raziskovalna dejavnost?  

 Kako boste začeli uresničevati potrebe, ki ste jih opredelili?  
 V čem bo osrednje delo projekta – dviganje osveščenosti? Izvajanje 

izobraţevalnih tečajev? Usposabljanje izvajalcev usposabljanj? Razvijanje 

metodologij za usposabljanje? Priprava gradiv?  
 Katere določene produkte bo moral projekt ustvariti?  

 Kako boste ocenili uspeh projekta?  
 Boste delo projekta objavili in razširili med ljudi?  

 Ali bo prisotna močna evropska dimenzija ali bo projekt vodil zgolj do sklopa 

nacionalnih rezultatov?  
 Če bo projekt uspel, kako boste vi in vaši partnerji njegove rezultate vključili 

v svoje osrednje dejavnosti?  

 
Ko ste enkrat odgovorili na ta vprašanja, lahko začnete snovati osnutek projekta 
na papirju.  
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Vključevanje partnerjev  
 

Ko boste odgovorili na zgornja vprašanja in razvili osnutek projekta, se bodo 
pojavila še druga ključna vprašanja:  

 
 Katere druge veščine in vire boste morali najti?  

 Katere partnerske organizacije vam jih bodo morda lahko priskrbele?  

 Kakšne koristi bi imeli drugi potencialni partnerji?  

 
Pomembno je, da partnerje izbirate pazljivo. Iti mora za organizacije in 
posameznike, ki lahko zares prispevajo k delu na projektu. Imeti morajo 

določene naloge, ki jih bodo opravljali in določene veščine, ki jih bodo prispevali. 
Gradite delovno ekipo – ne skupine prijateljev ali političnih lobistov.  

 
Obratno velja, da morate, če vas kdo prosi, da bi sodelovali v nekem projektu, 
natančno razmisliti, kakšne koristi bo od tega imela vaša organizacija, kako 
lahko koristno prispevate k samemu projektu in kako se projekt sklada s 

prioritetami vaše organizacije. Boste projektu lahko namenili dovolj časa in 
energije? Človeku vedno godi, če se ga prosi za sodelovanje pri nekem projektu, 

vendar preden pristanete na sodelovanje resno razmislite o tem, koliko se boste 
morali k projektu zavezati in zakaj se mu ţelite pridruţiti.  

 
Pomemben premislek je tudi, kako daleč razviti predlog, preden stopite v stik s 

potencialnimi partnerji. To je deloma odvisno od narave posameznega projekta, 
pa tudi od tega, kakšen odnos hočete razviti. Če je pobuda namenjena izključno 

za rezultate znotraj drţave in iščete določen prispevek in podporo od drugih 
organizacij, je morda pametno počakati, dokler projekta niste ţe nekoliko 
podrobno opredelili. Pri zares transnacionalnem projektu pa je priporočljivo v 

načrtovanje pritegniti potencialne partnerje ţe dokaj zgodaj. Nenazadnje si 
ţelite, da bi tudi oni imeli občutek, da je projekt 'njihov', tako da se vsi iskreno 

zaveţete in obstaja občutek, da boste imeli vsi od projekta korist. Pomisliti 
boste morali tudi, kako bo načrtovalna faza potekala: bo šlo samo z izmenjavo 
elektronske pošte in dokumentov ali pa bi bilo koristno, če bi se s ključnimi 

partnerji pomenili tudi v ţivo pomenili?  
 

Finančna podpora  
 

Ko enkrat začnete piliti zasnovo projekta in ste tudi ţe opredelili nekaj 
potencialnih partnerjev, si boste verjetno tudi na grobo predstavljali, kako velik 

bo projekt – koliko časa boste potrebovali in koliko bo verjetno stal. Pri tem bo 
šlo le za zelo pribliţne ocene, vendar bodo zadostovale, da boste začeli 

razmišljati o tem, kako izvedljiv je projekt in katere vire financiranja si morda 
lahko zagotovite. Na tej točki je pametno razmisliti o podpori s strani evropskih 
programov. V tej fazi je pomembno malo raziskovati. V tretjem delu tega 

vodnika boste dobili podatke o večini trenutnih programov, ki ponujajo podporo 
za izobraţevanje in usposabljanje. Bi se vaš projekt skladal s tematiko 

kateregakoli od njih in če da, kateri so podrobnejši kriteriji za določen razpis? 
Morda vam bo koristilo za nasvet povprašati ETUI-REHS Education 
(Izobraţevanje) o tem – pa tudi jih morda pobarati za predloge glede drugih 

potencialnih partnerjev8. 

                                                 
8 Glej Osmo prilogo.  
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Podatke o drugih sindikalnih projektih lahko dobite na spletni strani Trade  

Union Education  in Europe (Sindikalno izobraževanje v Evropi)9  pa tudi na 
drugih spletnih straneh, ki jih vzdrţujejo sindikalne organizacije.   
 

Evropska komisija prav tako objavlja podrobnosti projektov, ki jih podpira z 

različnimi programi financiranja, na svojih spletnih straneh in v tiskanih 
kompendijih10. Ti podatki vam bodo pomagali ugotoviti, ali obstaja verjetnost, 

da boste dobili sredstva za svoj projekt, morda pa boste dobili predloge za 
partnerje, ki imajo strokovno znanje, ki ga lahko prispevajo.  

 
V kolikšni meri vaš predlog posnema nekaj, kar je bilo storjeno ţe prej z nekim 

drugim projektom? Sicer je koristno pogledati, kaj so počeli drugi, je pa 
pomembno, da tega preprosto ne prekopiramo. Izviren predlog za projekt, ki je 
dobro premišljen in načrtovan, bo bolj prepričljiv in bo bolj verjetno tako 

uspešnejši, kot bo tudi vodil do več pomembnih rezultatov tako na drţavni kot 
na evropski ravni.  
 

Dodelava definicije  
 

Ţe ko na tej zgodnji ravni razmišljate o času, stroških in potencialnih finančnih 

virih, so se verjetno pojavile ţe določene teţave. Morda takoj postane očitno, da 
je projekt preveč ambiciozen. Morda ga boste morali ponovno pretehtati - pri 
izvajanju projekta gre za stalen ponoven razmislek. Morda lahko preoblikujete 

zamisel v manjšem obsegu. Ali pa morda lahko projekt razbijete na ločene 
elemente, ki se jih da uresničiti v daljšem časovnem obdobju kot serijo manjših 

projektov. Ne skušajte početi preveč v enem samem projektu.  
 
Na tej stopnji bi morali storiti še kako stvar ali dve:  

 
 Naredite seznam večjih teţav, s katerimi se bo projekt verjetno soočal in 

korake, ki jih lahko storite, da se jim izognete ali da z njimi opravite.  

 Preglejte cilje projekta. Ali še vedno natančno opisujejo tisto, kar ţelite 
doseči? So še vedno realistični? Ali jih lahko kakorkoli dodelate ali 
preoblikujete, da bodo bolj specifični in podrobni? Ali se lahko doseganje ciljev 

tudi potrdi?  

  V zvezi s cilji razmislite o tem, kako boste vedeli, ali je vaš projekt uspel ali ne: 

opredelite ključne operativne kazalce ali merljive kriterije, na osnovi katerih 
lahko izmerite uspeh (recimo v kontekstu usposabljanja: število udeleţencev 

na usposabljanjih, doseţena raven veščin). Vse to bo pomembno, ko boste 
začeli razmišljati o evalvaciji11. 

 Pomislite na drugo poglavje in na razmerje med časom, stroški in kakovostjo. 
Katere bodo prioritete v vašem projektu?  

 Čimbolj natančno opredelite obseg projekta. Katere dejavnosti bodo potekale 
v njegovem okviru in kje so njegove meje?  

 
Koristno je pripraviti kratek pisni povzetek vseh teh ključnih točk, kar bo lahko 

hitra referenčna točka, ki jo boste lahko vključili v svoj idejni dokument, o 
katerem boste razpravljali z drugimi.  

                                                 
9 Glej http://www.etui-rehs.org/education 
10 Za več informacij poglejte poglavja o posameznih programih v Tretjem delu, pa tudi v Sedmi prilogi o 
virih podatkov o  Evropski komisiji.  
11 Več informacij o opredeljevanju ciljev in kazalcev uspešnosti v Šestem poglavju Ocenjevanje projektov. 

http://www.etui-rehs.org/education
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  Načrtovanje projekta  
 

Predpostavljajmo, da je bil vaš projekt Sveta delavcev uspešno definiran in 
usmerjen. Ţeleli ste se lotiti številnih pobud, vendar ste se z ozirom na čas in 
vire s potencialnimi partnerji dogovorili, da bi bilo najbolje delati eno fazo za 

drugo, na začetku razviti in testirati piloten tečaj usposabljanja za izvajalce 
usposabljanj s pomočjo nekaj učnega gradiva.  

 
Odločili ste se, da oblikujete predlog za enega od evropskih programov. 
Pogledali ste si spletno stran, si shranili in prebrali Vodnik za prijavitelje skupaj 

z osnovnimi dokumenti in ustreznimi obrazci za prijavo.  
 

Pogledali ste si kriterije – podporo se podeljuje za 12-mesečen program dela, 
kar se ujema z vašim časovnim obsegom. Potrebujete vsaj enega partnerja v 
neki drugi drţavi članici, čemur bo vaše partnerstvo zagotovo zadostilo. Prijavo 

pa morate vloţiti v treh mesecih. Sedaj morate res začeti načrtovati.  

 
Poglejmo si sedaj načrte, ki jih boste morali pripraviti:  

 
 Načrte, ki se tičejo elementa časa pri projektu.  

 Načrte, ki se tičejo elementa stroškov pri projektu.  

 Načrte, ki se tičejo vidikov kakovosti pri projektu.  

 Načrte, ki se tičejo vidikov ekipe pri projektu.  

 
Te načrte boste pripravili predvsem zato, da vas vodijo skozi proces upravljanja 

z dejavnostmi samega projekta. Sluţili bodo tudi kot sredstva komunikacije z 
drugimi člani skupine in kot skupna referenčna točka. Poleg tega boste, ko boste 
enkrat pripravili zadovoljiv sklop načrtov, ţe na dobri poti, da pripravite svojo 

prijavo za finančno podporo.  
 

2. faza: Priprava urnika dela  
 

Da lahko organiziramo projekt, ga moramo najprej razdeliti na obvladljiva in 
koherentna področja dela. Videti moramo osnovne gradnike in si predstavljati, 

kako se ujemajo. Če vzamemo projekt Evropskega sveta delavcev in ga 
začnemo razbijati na pomembnejše elemente, bomo verjetno odkrili dve niti:  

 
 izdelava gradiv  

 razvoj in izvedba pilotnega tečaja  

 
Če pa o vsem tem natančneje razmislimo, bomo ugotovili, da v okvir projekta 

padejo še druge dejavnosti. Pametni bi bilo še nekoliko predhodno raziskovati – 
tako Svete delavcev kot tudi specifične potrebe za usposabljanje naše ciljne 

skupine. Dobro bi si bilo tudi zapomniti, da moramo oceniti izkušnjo in podeliti 
rezultate z drugimi, ki bi morda izrazili zanimanje za to. Pozabili smo še na eno 
bistveno področje dela – izvedbo samega projekta.  
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 Tako bi bila videti naša prenovljena razdelitev:  

 

 
Slika 5.1: oduce materials – Izdelava gradiv; Research Works Councils – Raziskovanje 

Svetov delavcev; Dissemination – Razširjanje; Research user needs – Raziskovanje 

potreb uporanikov; Project management – Izvedba projekta; Evaluation – Evalvacija; 

Develop and deliver course – Razvoj in izvedba tečaja.  

 
Ko smo ločili glavna področja dela, nam bo v veliko pomoč diagram, ki prikazuje 
odnos med njimi - logična struktura ključnih delovnih komponent projekta.  

 
Pri Sliki 5.2 boste opazili, da smo ţe začeli ugotavljati, v kakšnem medsebojnem 
odnosu je teh sedem gradnikov dela. S te točke lahko nato preidemo na 

pripravo bolj podrobnih načrtov, ki se tičejo dejanskega načrtovanja dela. 
Pomembno pa je začeti z obseţno karto. Prepogosto smo pri načrtovanju 

projektov namreč nagnjeni k temu, da se tako močno osredotočimo na 
podrobnosti, da izgubimo izpred oči celotno strategijo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5.2: User Needs Analysis – Analiza potreb uporabnikov; EWC Research – 

Raziskovanje Svetov delavcev; Materials production – Izdelava gradiv; Dissemination – 

Razširjanje; Evaluation – Ocenjevanje; Management – Izvedba; Pilot Course – Pilotni 

tečaj 

 
Information Needs – Potrebe po informacijah; Information Input – Vnos informacij; 

Training materials – Učna gradiva; Deliver Materials – Dobava gradiv; Project Results – 

Rezultati projekta; Training Needs – Učne potrebe; Specify Materials – Specifikacija 

gradiv; Summative Evaluation Data – Podatki o sumativni evalvaciji; Formative 

feedback – Sprotne povratne informacije  
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Razdelitev nalog  
 

V drugem poglavju smo videli, kako pomembno je upravljati z elementom časa 
pri projektu in v kakšnem stiku je čas s stroški in kakovostjo. Sedaj bomo 
ustvarili podroben načrt časa, ki ga imamo na voljo za projekt in koliko ga 

porabimo – načrt, ki nam bo pomagal oceniti stroške projekta in nam kasneje 
pri izvedbi implementacije sluţil kot vodnik. 

 
Moţno je, da ste ţe sodelovali pri podobnem projektu in imate starejši načrt, ki 
ga lahko uporabite kot zanesljiv model ali pa celo lahko sluţi kot osnova, ki jo je 

treba samo tu in tam spremeniti. Če kaj takega ţe imate, potem ste ţe v očitni 
prednosti. Če pa se prvič srečujete s to nalogo, potem je malo verjetno, da 

boste imeli ţe kaj več kot, da si boste intuitivno predstavljali, koliko časa, 
recimo, boste potrebovali, da razvijete in izvedete pilotni tečaj. Vse dokler niste 
pripravili bolj podrobne razdelitve, ne boste vedeli, ali projekt v dodeljenih 12 

mesecih zares lahko izvedete.  
 

Lahko vzamemo glavne gradnike dela, ki smo jih opredelili – pogosto se jih 
imenuje delovni paketi – in pripraviti preprost urnik različnih dejavnosti, ki 
projekt sestavljajo. 

 
Na prvi pogled se to zdi v redu (čeprav, če bomo navedli naše naloge od začetka 
do konca, bomo potem, ko bomo sešteli ocenjen čas zanje, ugotovili, da nam ne 

ostane nobenega časa za izvedbo tečaja!) Takšen seznam ne pokaţe, da so 
nekatere naloge bolj zapletene od drugih. Niti ne pokaţe, kako so med seboj 

povezane. Da lahko napredujemo s sestavljanjem urnika, nam bo v pomoč, če 
storimo troje:  

 
 Uvedemo sistem številčenja delovnih paketov in nalog.  

 Uvedemo več različnih ravni podrobnosti v naš načrt.  

 V načrtovanje vključimo sistem vizualnega prikaza.  

 

Vrnimo se sedaj na naš celoten načrt in oštevilčimo sedem pomembnih 

gradnikov, ki smo jih opredelili:  
 

1. delovni paket: Vodenje 
2. delovni paket: Analiza potreb uporabnikov   

3. delovni paket: Pilotni tečaj  
4. delovni paket: Raziskovanje Evropskih svetov delavcev  

5. delovni paket: Izdelava gradiv  

6. delovni paket: Evalvacija  

7. delovni paket: Razširjanje  

 
Morda bi se bilo koristno na tem mestu lotiti začetne predstave o zaporedjih in 

časovnih razdobjih v preprostem prikazu s stolpci – ki je običajno znan kot 
Ganttov diagram po Henryju L. Ganttu, ki je prvi razvil ta sistem predstavitve 
nalog (glej Sliko 5.3).  

 



40   

 
Slika 5.3.: ID – Zaporedna številka; Task Name – Ime naloge; Jan – januar; Feb – 

februar; Mar – marec; Apr – april; May – maj; Jun – junij; Jul – julij; Aug – avgust; Sep 

– september; Oct – oktober; Nov – november; Dec – december; Jan – januar  

 
WP1. Management: 1. delovni paket: Izvedba 

WP2. User Needs Analysis: 2. delovni paket: Analiza potreb uporabnikov 

WP3. Pilot Course: 3. delovni paket: Pilotni tečaj  

WP4. EWC Research: 4. delovni paket: Raziskovanje Evropskih svetov delavcev  

WP5. Materials Production: 5. delovni paket: Izdelava gradiv 

WP6. Evaluation: 6. delovni paket: Evalvacija 

WP7: Dissemination: 7. delovni paket: Razširitev 

 

Ganttov diagram vsebuje grafičen prikaz projekta z določenimi posameznimi 
nalogami na koledarju projekta. Tvorita ga vodoravna os, ki predstavlja celoten 
časovni razpon projekta, razdeljenega na segmente (običajno na dneve, tedne, 

mesece ali četrtletja) in navpična os z nalogami, ki projekt sestavljajo. Vsako od 
njih predstavlja vodoraven stolpec.  

 
Takšen diagram je zelo koristen in zlahka se ga naredi. Narišete ga lahko na kos 
papirja, vendar je pogosteje laţje uporabiti kartotečne listke, tablo z listi ali listi 

barvnega lepljivega papirja, da lahko stvari premikate naokoli, ko napredujete 
proti končnemu načrtu. Lahko uporabite tudi računalniški grafični program ali 

program za obdelavo preglednic. Ta prikaz s stolpci prikazuje le sedem delovnih 
paketov. Stvari si moramo pogledati bolj podrobno: izdelati moramo Razdelitev 
nalog (ki tudi sliši na ime Struktura razdelitve dela ali WBS).  

 
Če za primer vzamemo Tretji delovni paket: Pilotni tečaj, katere so glavne 

naloge, ki jih je treba opraviti? Predpostavimo, zavoljo primera, da bo Prvi 
delovni paket: Analiza potreb uporabnikov trajal 3 mesece z začekom v januarju 

in da moramo najprej zaključiti ta delovni paket, preden začnemo izdelovati 
program usposabljanja. Lahko se odločimo, da so glavne naloge v okviru 
Tretjega delovnega paketa sledeče:  

 
Naloga 3.1: Pripraviti program  
Naloga 3.2: Zbrati ekipo pedagogov 

Naloga 3.3: Poskrbeti za lokacijo in infrastrukturo  
Naloga 3.4: Oglaševati in pridobiti tečajnike  

Naloga 3.5: Izvesti tečaj  

Koristilo pa vam bo - ker so nekatere od teh dejavnosti dolgotrajne in zapletene 

– opredeliti nadaljnje ravni podrobnosti nalog. Zatem lahko začnemo natančneje 
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opredeljevati čas, ki ga bomo potrebovali za vsako nalogo. Na tem mestu 

ocenjujemo trajanje naloge od začetka do konca:  
 

Naloga 
3.1 

 Pripraviti program 

 3.1.1 Opredeliti cilje, ciljno skupino,vsebino, gradivo (3 tedne) 
 3.1.2 Izdelati idejni načrt tečaja (3 tedne) 
 3.1.3 Potrditi končni program (1 teden) 

 

Naloga 
3.2 

 
 

Zbrati ekipo pedagogov 

 3.2.1 Opredeliti in najeti pedagoge (7 tednov) 
 3.2.2 Imeti sestanek skupinskega načrtovanja (2 dni) 

 

Naloga 
3.3 

  

Poskrbeti za lokacijo in infrastrukturo (4 tedne) 

 

Naloga 
3.4 

  

Oglaševati in pridobiti tečajnike 

 3.4.1 Pripraviti reklamno gradivo (2 tedna) 
 3.4.2 Razdeliti reklamno gradivo (8 tednov) 
 3.4.3 Obdelovati prijave (4 tedne) 
 3.4.4 Razdeliti podrobne informacije o tečaju (4 tedne)  

 

Naloga 
3.5 

 
 

Izvesti pilotni tečaj (1 teden) 

 

Končno: ko smo enkrat opredelili čas, ki ga bomo potrebovali za izvedbo vsake 

od nalog in – kar je najbolj pomembno – odnos med nalogami, lahko začnemo 
izdelovati bolj podroben Ganttov diagram. Postalo bo jasno, da bodo nekatere 
naloge morda tekle vzporedno, nekatere bodo ţe od samega začetka odvisne od 

drugih ţe zaključenih nalog. S temi informacijami pri roki lahko začnemo vnašati 
posamezne naloge na koledarski načrt. Slika 5.4 prikazuje bolj podrobno 

razdelitev za Tretji delovni paket, naloge pa so navedene v številčnem 
zaporedju.  
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Slika 5.4: ID – Zaporedna številka; Task Name – Naziv naloge; Feb – februar; Mar – 

marec; Apr – april; May – maj; Jun – junij; Jul – julij; Aug – avgust; Sep – september; 

Oct – oktober  

 

WP3: Pilot course – 3. Delovni paket: Pilotni tečaj:  

T 3.1.1 Identify objectives: Naloga 3.1.1 Opredeliti cilje 

T 3.1.2 Draft plan: Naloga 3.1.2 Idejni načrt 

T 3.1.3 Final plan: Naloga 3.1.3 Končni načrt 

T 3.2.1 Recruit tutors: Naloga 3.2.1 Najem pedagogov  

T 3.2.2 Team meeting: Naloga 3.2.2 Srečanje ekipe 

T 3.3    Arrange venue: Naloga 3.3 Poskrbeti za lokacijo 

T 3.4.1 Prepare publicity: Naloga 3.4.1 Pripraviti reklamni material 

T 3.4.2 Distribute publicity: Naloga 3.4.2 Razdeliti reklamni material  

T 3.4.3 Process applications: Naloga 3.4.3 Obdelovati prijave 

T 3.4.4 Send information: Naloga 3.4.4 Razposlati informacije 

T 3.5    Deliver course: Naloga 3.5 Izvesti tečaj  

 

Morda ste opazili, da, čeprav se delovni paket začne v aprilu, se sedaj začenja 

mesec prej, kot je bilo prvotno predvideno, zaradi česar lahko izvedete pilotni 
tečaj, ostane pa vam tudi več kot dovolj časa za evalvacijo dela in pripravo 
poročila o projektu, preden se 12-mesečno obdobje zaključi. Ker smo pripravili 

bolj podrobno razdelitev nalog in natančno razmislili o tem, kako so posamezne 
naloge med seboj povezane, smo uspeli prihraniti čas. To si poglejmo bolj 

podrobno:  

 
Idejnega načrta (Naloga 3.1.2) ne morete začeti pripravljati preden ste 
opredelili cilje tečaja (Naloga 3.1.1), moţne pedagoge pa lahko začnete 

opredeljevati (Naloga 3.2.1) preden ste zaključili z načrtovanjem – dejansko 
boste skoraj zagotovo ţeleli, da prispevajo k zaključni fazi načrtovanja 

programa (Naloga 3.1.3). Vzporedno s tem lahko od trenutka, ko ste pripravili 
idejni načrt za tečaj, ţe začnete iskati lokacijo in načrtovati oglaševanje.  

Na Sliki 5.5, kjer se ponovno posluţujemo preprostega formata prikaza s stolpci, 
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lahko vidite celoten projekt s podrobnimi nalogami za Tretji delovni paket. 

Tokrat smo sledili odnosu med nalogami, tako da je ţe na prvi pogled mogoče 
videti logične medsebojne povezave. Lahko tudi vidite, kje je morda še kaj 

rezerve glede časa, v primeru, da pride do zamud. Dolga vodoravna črta med 
izdelavo končnega načrta za tečaj (Naloga 3.1.3) in izvedbo tečaja (Naloga 3.5) 
kaţe, da ne bi bila nobena katastrofa, če končni načrt ne bi bil na voljo pred 

avgustom. Po drugi strani pa vsak spodrsljaj v zaporedju nalog od tega, da ne 
poskrbimo za lokacijo (Naloga 3.3) do nepošiljanja informacij (Naloga 3.4.4), 

lahko resno ogrozi projekt.  

 

 
 
Slika 5.5: ID – Zaporedna številka; Task Name – Naziv naloge; Jan – januar; Feb – 

februar; Mar – marec; Apr – april; May – maj; Jun – junij; Jul – julij; Aug – avgust; Sep 

– september; Oct – oktober; Nov – november; Dec – december; Jan – januar 

 

Start project – Začetek projekta 

 

WP1. Management: 1. delovni paket: Izvedba 

WP2. User Needs Analysis: 2. delovni paket: Analiza potreb uporabnikov 

 

WP3: Pilot course – 3. Delovni paket: Pilotni tečaj:  

T 3.1.1 Identify objectives: Naloga 3.1.1 Opredeliti cilje 

T 3.1.2 Draft plan: Naloga 3.1.2 Idejni načrt 

T 3.1.3 Final plan: Naloga 3.1.3 Končni načrt 

T 3.2.1 Recruit tutors: Naloga 3.2.1 Najem pedagogov  

T 3.2.2 Team meeting: Naloga 3.2.2 Srečanje ekipe 
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T 3.3    Arrange venue: Naloga 3.3 Poskrbeti za lokacijo 

T 3.4.1 Prepare publicity: Naloga 3.4.1 Pripraviti reklamni material 

T 3.4.2 Distribute publicity: Naloga 3.4.2 Razdeliti reklamni material  

T 3.4.3 Process applications: Naloga 3.4.3 Obdelovati prijave 

T 3.4.4 Send information: Naloga 3.4.4 Razposlati informacije 

T 3.5    Deliver course: Naloga 3.5 Izvesti tečaj  

 

WP4. EWC Research: 4. delovni paket: Raziskovanje Evropskih svetov delavcev  

WP5. Materials Production: 5. delovni paket: Izdelava gradiv 

WP6. Evaluation: 6. delovni paket: Evalvacija 

WP7: Dissemination: 7. delovni paket: Razširitev 

 

Pri vsakem projektu s tesnim urnikom bo vsaj ena pot skozi zaporedje med 

seboj odvisnih nalog od začetka do konca, pri kateri ne bo nobene rezerve. 
Takšna pot je znana kot Kritična pot (Critical Path), saj morajo biti vse 

naloge v zaporedju opravljene pravočasno. S stališča izvedbe morate vedeti, 
katere naloge so kritičnega pomena za celoten urnik. Morda boste tudi ugotovili, 

da je koristno dodati mejnike v svoje Ganttove diagrame, ki označujejo ključne 
dogodke med projektom, recimo, datum za to, da zaključite neko publikacijo ali 
da predloţite neko pomembno poročilo. Mejnik se od naloge razlikuje v tem, da 

gre za en sam dogodek brez trajanja. Mejnike na Ganttovih diagramih ponavadi 
označujemo z diamantom ali obrnjenim trikotnikom.  

 
Pri velikih projektih je lahko izdelava medsebojne odvisnosti med nalogami 
zapletena in povzroča zmedo. Obstajajo druge vrste predstavitev v obliki 

diagramov, ki so vam  lahko v pomoč, še posebej v teh okoliščinah, vključno z 
diagramom PERT (Program Evaluation Review Technique – Mreţni diagram 

projekta) – včasih znan kot mreţni diagram.  Pri zapletenih projektih so kot 
orodja ključnega pomena specializirani računalniški programi za vodenje 
projektov, ki so na voljo vsepovsod. Pri večini majhnih in srednje velikih 

projektov izobraţevanja in usposabljanja pa obstaja zelo majhna verjetnost, da 
jih boste potrebovali, čeprav so lahko vsekakor koristni in vam lahko prihranijo 

veliko časa s tem, da vam označijo teţave s postavljanjem urnika, sledijo 
napredku in preračunavajo, s čimer pokaţejo vpliv ţe zapadlih nalog. O tem 
lahko izveste več v Četrti prilogi.  

 
Iti boste morali čez celoten projekt, od enega delovnega paketa do naslednjega 

in jih razbijati na posamezne naloge, oceniti njihovo trajanje in navesti 
medsebojne povezave med njimi, preden lahko dokončate svoj urnik. Morda 

boste ugotovili, da bo na začetku, ko boste prvič vse povezali v Ganttovem 
diagramu, vaš načrt presegal čas, ki ste ga predvideli za projekt. Takrat boste 
morali razmisliti:  

 
 Ali kakšno nalogo lahko načrtujete bolj varčno, pri čemer se določene 

dejavnosti pokrivajo.  

 Ali lahko skrajšate trajanje katerekoli od svojih nalog.  

 Ali lahko podaljšate časovno razdobje.  

 
Predpostavimo, da smo uspešno razdelili projekt na takšen način, kakršnega 

smo obravnavali pri Tretjem delovnem paketu in da nam je uspelo posamezne 
naloge tako sestaviti skupaj, da se zdi, da logično delujejo skupaj in da 
ostanemo v okviru zaţelenega časovnega razdobja.  
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Do sedaj smo zgolj obravnavali naloge, ki jih je treba opraviti in koliko časa bo 

potrebnega od njihovega začetka do konca – 'trajanje nalog', ali v jeziku 
načrtovanja, 'pretečen čas'.  

 
Natančno moramo tudi razmisliti, koliko dela bo potrebnega za vsako nalogo in 

kdo ga bo opravil. To je ključnega pomena, saj pretečeni in delovni čas – ki se 
običajno izračunava v oseba-dnevi ali oseba-meseci - sploh nista povezana.  
 

V našem načrtu je za Nalogo 3.4.2 Delitev reklamnega materiala namenjenih 
osem tednov. Lahko predpostavljamo, da se bo v tem času poslalo reklamni 

letak različnim ciljnim skupinam in da se lahko oglasi pojavljajo v sindikalnih 
revijah in glasilih, vendar bo morda projektna ekipa dejansko delala za en teden 
časa ene osebe ali pet oseba-dni. Obratno velja za srečanje pedagogov (Naloga 

3.2.2), ki traja le dva koledarska dneva, a lahko pri tem sodelujejo trije ljudje in 
predsavljajo šest oseb-dni. 

 

Dodeljevanje virov  
 

Ta razmislek o kadrovskih virih, ki jih boste dodelili določenim nalogam, je 
ključnega pomena iz številnih razlogov:  

 
 Omogočil vam bo, da prilagodite svoj urnik.  

 V nekaterih situacijah, če primanjkuje časa, je morda pametno razmisliti, če 
bi se kako nalogo dalo opraviti hitreje, če bi se zanjo uporabilo več ljudi.  

 Za partnerske organizacije je bistvenega pomena natančno vedeti, kdo in 
kdaj se bo moral lotiti neke naloge – in tudi, da bodo vsi prepričani v to, da 
bodo ob pravem času na voljo pravi ljudje.  

 
Zadnja točka je še posebej pomembna pri zapletenih projektih, pri katerih se 
hkrati izvaja več nalog ali v organizacijah, pri katerih vzporedno teče več 

projektov. V takšnih situacijah se zlahka prezre, da ste istega človeka zadolţili 
za dve nalogi istočasno. To je eno od področij, pri katerem vam je lahko 

programska oprema za vodenje projektov v veliko pomoč s tem, ko vas na 
takšne konflikte opozori in jih pomaga rešiti. 

 
Če na tak način gremo skozi delitev nalog, potem obstajata še dve drugi 
področji, ki ju zlahka podcenjujemo: 

 

 Čas, ki ga potrebujemo za voţnjo in sodelovanje na takšnih in drugačnih 
projektnih sestankih. Pogosto smo nagnjeni k temu, da čim bolj zmanjšamo 

tako število srečanj kot tudi čas, vendar bo oboje ključnega pomena za 
uspeh projekta.  

 Vodenje projekta kot tako tudi zahteva veliko časa, kar pogosto 
podcenjujemo. Kakor smo ţe videli v Četrtem poglavju, se je veliko teţje 
soočati s transnacionalnim kot pa nacionalnim ali notranjim projektom – 

takšen projekt je bolj zahteven tako v smislu časa, diplomatskih veščin kot 
administracije.  

 
Ko greste skozi projekt, od ene naloge do druge, na tak način, je tudi koristno 

delati beleţke in poleg podrobnosti o zahtevanih človeških virih tudi narediti 
kratko opombo o katerihkoli drugih virih, ki jih bo določena naloga zahtevala – 
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materiale, opremo, prevoz in potovanja, najete storitve od podpogodbenika in 

tako naprej. Nekatere naloge bodo tudi vodile do izdelave materialnega 
produkta – poročila, tečaja za usposabljanje, vodnika, spletne strani in tako 

naprej. To se običajno imenujejo izdelki (deliverables) oziroma doseţki 
(outputs). Koristno je tudi ţe na tej stopnji zapisati vsak takšen produkt, tako 
da imate sklop priročnih referenčnih listov s povzetkom vseh informacij za vse 

naloge. Seveda se bo to, kar boste vključili, razlikovalo glede na naravo naloge, 
vendar Slika 5.6 predstavlja primer na osnovi Naloge 3.5: Izvedba tečaja.  

Ugotovili boste, da vam lahko vaši zapiski o virih za naloge zelo pomagajo, ko 
boste prišli do proračuna za vaš projekt.  
 

Za to nalogo smo predpostavili, da vaš projekt vodi britanski (UK) sindikat z 
dvema partnerjema iz Nemčije (DE) in Portugalske (PT), ki tudi sodelujeta pri 

izvedbi tečaja.  

 

Viri za nalogo 

 
Delovni paket št.: 3                                                    Številka naloge: 3.5 
Naziv naloge: Izvedba tečaja  
 

 

 
Doseţki: petdnevni tečaj  

poročilo o tečaju 
 
Slika 5.6: Staff: Osebje – trije pedagogi, po en iz vsake partnerske organizacije, 5 dni za tečaj + 
1 dan za pripravo 
Sub-contracted staff: Najeti podizvajalci: 4 strokovnjaki, 2 iz Velike Britanije, po 1 iz  
partnerskih drţav, tolmači – 2 na jezik za 5 dni 

Travel: Voţnja: britanski partner: 1 pedagog, 9 sodelujočih, 2 strokovnjaka – vsi z vlakom; 
nemški partner: 1 pedagog, 8 sodelujočih, 1 strokovnjak – letalske karte; portugalski partner: 1 
pedagog, 8 sodelujočih, 1 strokovnjak – letalske karte  
Accomodation/subsistence: Nastanitev/dni: britanski partner: 1 pedagog x 6 dni, 9 

udeleţencev x 5 dni, 2 strokovnjaka x 1 dan; nemški partner: 1 pedagog x 6 dni, 8 udeleţencev 
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x 5 dni, 1 strokovnjak x 1 dan, portugalski partner: 1 pedagog x 6 dni, 8 udeleţencev x 5 dni, 1 

strokovnjak x 1 dan 
Dokumentacija: 25 strani – izvirnik v angleškem jeziku, prevod v nemščino in portugalščino 

  Sobe: Dan 
  Oprema: kabine za tolmače, slušalke – 5 dni; računalnik in video projektor – 5 dni 

 

Seveda se boste morali posvetovati s svojimi partnerji in jih vključiti v ta 

proces. Če niste zelo izkušeni na vseh področjih dela v okviru projekta, obstaja 

majhna verjetnost, da boste v stanju sami pripraviti podroben urnik brez 
podatkov drugih.  

 

Tudi če ste strokovnjak, je pomembno, da gre za skupen napor. Poskrbeti 

morate, da se vsi strinjajo z ocenami, ki se tičejo njihovih prispevkov k projektu 

in da so tudi vsi sodelovali pri njihovi pripravi.  

 
Na koncu te stopnje boste ţe pripravili:  

 
 Osnoven diagram, ki kaţe glavne delovne pakete projekta in v kakšnem 

medsebojnem odnosu so.  

 Podrobno razdelitev nalog za vsak delovni paket.  

 Ganttov diagram, ki znotraj celotnega časovnega okvira projekta označuje 
naloge in kaţe njihovo medsebojno odvisnost.  

 Sklop listov z viri za naloge, v katerih je podrobno opredeljeno, koliko osebja 
boste potrebovali za vsako od nalog in za koliko časa, skupaj s predhodnim 
razmislekom o tem, katere druge vire boste tudi potrebovali.  

 

Tako boste imeli za seboj enega najpomebnejših – in najteţjih – elementov 

načrtovanja projektov. Veliko bolje si boste predstavljali, kaj vse bo v projektu 
in kako se vse med seboj ujema. Med samim postopkom pa boste zbrali ţe 

večino temeljnih podatkov, ki jih potrebujete za to, da pripravite proračun 
projekta.  

 

3. faza: Priprava proračuna  

 
Če nimate izkušenj s pripravljanjem proračunov, potem vas bo verjetno imelo, 
da bi zagnali paniko ţe ob misli na to, da boste morali pripraviti finančni načrt za 

projekt. Ostanite mirni! Proračun zlahka pripravite, če imate ţe za seboj 
osnovno pripravljalno delo. Lahko vzame veliko časa, vendar samo po sebi ni 

zahtevno.  
 

Proračunski obrazci Evropske komisije  
 

Preden se lotite proračuna svojega projekta, je pametno natančno prebrati 
prijavni paket za programe financiranja, za katere se prijavljate in, še posebej, 
tudi proučiti proračunski obrazec, ki ga boste morali izpolniti. Takšni obrazci se 

med samimi programi razlikujejo, čeprav so vrste stroškov in proračunske 
postavke širom Komisije vse bolj standardizirane. Tukaj si bomo pogledali 

najbolj pogost proračunski obrazec, da si boste lahko dobro predstavljali, kaj 
pričakovati, čeprav lahko naletite na določene razlike.  

 
Številni proračunski obrazci Evropske komisije so v obliki elektronskih preglednic 
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(običajno v Microsoft Excelu). Tudi če se zahteva, da se prijave predloţijo v 

papirnati obliki in ne v elektronski, boste še vedno ugotavljali, da je bistveno 
laţje uporabljati program za obdelavo preglednic za pripravo proračuna, saj bo 

postopek preračunavanja – in še posebej, kakršnihkoli kasnejših poročil in 
dodatkov – bistveno bolj enostaven, hiter in zanesljivejši. Razdelek, ki sledi, 
predpostavlja, da uporabljate takšen program.  

 

Neposredni upravičeni stroški (Direct Eligible Costs) 
 

Večina proračunov Komisije ţe na začetku loči med Neposrednimi upravičenimi 
stroški (D) in Posrednimi upravičenimi stroški (I). Neposredni upravičeni stroški 

se običajno delijo na štiri ključne kategorije:  
 

 Stroški osebja (D1) 

 Potni in nastanitveni stroški (D2) 

 Stroški storitev/dejavnosti (D3) 

 Administrativni stroški (D4). 

 
Neposredni upravičeni stroški (se) morajo:  
 

 Biti razumni in biti vredni svojega denarja 

 Temeljiti na resničnih stroških in ne na fiktivni fiksni ceni 

 Biti ključnega pomena za izvedbo projekta  

Nastati med projektom  
 Biti opredeljeni in zabeleţeni, običajno v računalniško vodenem 

knjigovodskem sistemu z dvojnim vnosom. (Pri večjih projektih se morda 

zahteva tudi ločen bančni račun.) 

 Biti podprti z ustreznimi dokumenti, vključno s karticami prisotnosti 
zaposlenih, računi in fakturami, potovalnimi kartami in podpisanimi listami 

prisotnosti za tečaje in konference.  

 

Posredni upravičeni stroški (Indirect Eligible Costs) 
 

Posredni upravičeni stroški (I) so drugi stroški, ki jih ima organizacija pri 

opravljanju svojih dejavnosti v okviru projekta, kot so recimo ogrevanje, stroški 
za telefon, namestitev v pisarnah, poštnina in fotokopiranje, ki se jih običajno 

imenuje 'splošni stroški'.  
 

 

Dohodki 
 

Evropska unija v večini primerov financira le deleţ stroškov projekta, za razliko 

pa poskrbijo partnerji s svojimi prispevki ali pa pridejo sredstva iz drugih virov. 
Skupni upravičeni stroški (D+I) morajo biti uravnoteţeni s Celotnim dohodkom, 
ki ga sestavljajo finančni prispevki partnerjev (C) plus vsak prihodek, ki ga 

ustvari sam projekt (R) plus zahtevana podpora Komisije (S).  

 
Prijavni paket Komisije od vas zahteva, da te številke predstavite v določeni 

obliki. Morda bodo od vas zgolj zahtevali, da v glavnih kategorijah navedete 
celotne zneske, z natančnejšimi podatki na seznamu podkategorij. Morda ţelijo, 

da zneske predstavite z vmesnimi vsotami za vsak delovni paket ali celo za 
vsako nalogo. Ne glede na to, ali Komisija zahteva takšne drugačne in bolj 
podrobne predstavitve, jih boste tako ali tako morali izdelati za svoje namene, 
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da boste imeli učinkovite cilje, na osnovi katerih boste nadzorovali stroške, 

pomagali pa vam bodo tudi upravljati s prispevki posameznih partnerjev. Tudi 
pri tem vam bo v pomoč program za obdelavo preglednic.  

 

Ocenjevanje neposrednih upravičenih stroškov  
 

Ne glede na to, kakšna končna oblika predstavitve se zahteva, menimo, da je do 
proračuna najbolje pristopati tako, da najprej izdelamo kalkulacijo stroškov za 

vsak delovni paket in nalogo.  
Pri sestavljanju urnika smo projekt delili na vse manjše dejavnosti; pri 

pripravljanju proračuna se moramo spomniti svojih korakov, začeti s stroški na 
ravni nalog, nadaljevati z ravnijo delovnih paketov in končati s skupnimi stroški 

projekta. 
 
Slika 5.7 kaţe razčlenjeno kalkulacijo stroškov za Nalogo 3.5: Izvedba tečaja na 

osnovi podatkov iz seznama virov za nalogo na Sliki 5.6. Vključuje stolpec, ki 
kaţe, katera partnerska organizacija je zadolţena za določen strošek, pa tudi 

stolpec, ki kaţe, za katero vrsto stroška (D1-D4), kakor je omenjeno zgoraj, 
gre. Za vsak primer kaţe tudi strošek na enoto, število enot in skupni znesek.   

 

 

 
Fig. 5.7 

 
Slika 5.7:  
WP – Delovni paket 
Task – Naloga 

Cost type – Vrsta stroška 
Partner – Partner: UK (britanski), DE (nemški), PT (portugalski) 
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Description – Opis: Tutor (pedagog), Travel (voţnja), Subsistence (nastanitev), Expert 

(strokovnjak), Interpreters (tolmači), Translation (prevajanje), Room hire (najem sob), 
Equipment hire (najem opreme) 
Unit type – Vrsta enote: day (dan), train (vlak), flight (polet), pages (strani) 
Unit cost – Strošek na enoto 
No. Units – Število enot 
Total - Skupaj 

 

Ko smo enkrat obdelali vse naloge in na tak način navedli vse neposredne 

upravičene stroške, jih lahko predstavimo na mnogo različnih načinov, v skladu 
z lastnimi zahtevami in zahtevami Komisije. Če bi recimo naredili vmesne vsote 

za vsako vrsto stroškov, bi dobili sledeče (Slika 5.8):  
 

 

 
Fig. 5.8 

Slika 5.8:  
WP – Delovni paket 
Task – Naloga 
Cost type – Vrsta stroška 
1 total – 1 skupaj  

2 total – 2 skupaj 
3 total – 3 skupaj 
4 total – 4 skupaj 
Partner – Partner: UK (britanski), DE (nemški), PT (portugalski) 
Description – Opis: Tutor (pedagog), Travel (voţnja), Subsistence (nastanitev), Expert 
(strokovnjak), Interpreters (tolmači), Translation (prevajanje), Room hire (najem sob), 
Equipment hire (najem opreme) 

Unit type – Vrsta enote: day (dan), train (vlak), flight (polet), pages (strani) 
Unit cost – Strošek na enoto 
No. units – Število enot 

Grand total – Končna vsota
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Lahko bi tudi uporabili program za obdelavo preglednic za ureditev in vmesne 

vsote za vsako posamezno partnersko organizacijo (Slika 5.9):  

 

 
Fig. 5.9 

Slika 5.9:  
WP – Delovni paket 

Task – Naloga 
Cost type – Vrsta stroška 
Partner – Partner: UK (britanski), DE (nemški), PT (portugalski) 
DE total – nemški skupaj 
PT total – portugalski skupaj  
Description – Opis: Tutor (pedagog), Travel (voţnja), Subsistence (nastanitev), Expert 
(strokovnjak), Interpreters (tolmači), Translation (prevajanje), Room hire (najem sob), 

Equipment hire (najem opreme) 
Unit type – Vrsta enote: day (dan), train (vlak), flight (polet), pages (strani) 
Unit cost – Strošek na enoto 
No. Units – Število enot 
Total - Skupaj 
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Takšna obdelava podatkov s funkcijami Kopiraj (Copy), Sortiraj (Sort) in za 

Vmesno vsoto (Sub-total) na preglednici in premikanje ter skrivanje določenih 
stolpcev nam omogoča, da jih pretvorimo v zahtevan format za vnos v 

proračunski obrazec Komisije, a hkrati ohranimo našo razdelitev na 
posamezne delovne pakete.  
 

Sedaj pa si podrobneje poglejmo glavne kategorije Neposrednih stroškov.  
 

 

Stroški osebja (D1) 
 

Ta kategorija stroškov se dejansko nanaša le na tisto osebje, ki dela na 

projektu in je dejansko zaposleno v vaši organizaciji ali pri katerem od vaših 
partnerjev. Vsakogar, ki se ga začasno najame, je treba smatrati za 
podpogodbeno osebje in ga vključiti v kategorijo D3 (Storitve/Dejavnosti). 

Med stroške osebja sodijo stroški za bruto plače za zaposlene plus 
delodajalčevi prispevki za socialne stroške (pokojnine), vendar naj 

izključujejo druge bonuse ali dodatke. Za izračun dnevnih stroškov ne delite 
celoletnih stroškov z več kot 220 dnevi. Kadar pripravljate svoj proračun, 
kadar je le mogoče, pridobite dejanske stroške. Če pa pride do teţav, je 

sprejemljivo vnesti povprečen strošek za določeno vrsto osebja. A ne 
pozabite, da boste morali pri poročanju teh stroškov navesti dejanske plače in 

socialne stroške, ne pa ocen.  
 

Potni in nastanitveni stroški (D2) 
 

Na tem mestu vključite vse potne stroške, povezane s projektom. Ocenite 

tudi ceno hotela ali nastanitve v centru za usposabljanje, vključite tudi 
ţivljenjske stroške in stroške za prehrano. V navodilih za prijavo bodo 
verjetno postavljene omejitve glede dovoljenih vrst in stroškov transporta, 

določene bodo tudi različni dnevni zneski za dnevnice in nastanitev v različnih 
drţavah članicah.  

 
Storitve/Dejavnosti (D3) 
 

V to kategorijo sodi večina stroškov, povezanih z glavnimi dejavnostmi 
projekta. Podrobnosti se bodo seveda razlikovale glede na specifični fokus in 

naravo projekta, vendar bodo med takšne stroške sodili nekateri od sledečih:  
 

   Zunanji strokovnjaki, svetovalci in izvajalci usposabljanj: ti ljudje 

niso zaposleni v eni od partnerskih organizacij in se jih posledično smatra 
za podpogodbeno najete. Komisija ima stroga pravila glede rabe 

podpogodbenega osebja, ki so navedeni na koncu tega razdelka o 
Neposrednih stroških.  

   Publikacije: v to vključite vse razen fotokopiranih dokumentov. Med 

stroške vključite oblikovanje, načrte in slikovni material, naj bi se pa tudi 
natančno določilo število strani in kopij, ki naj se bi jih izdelalo. Za te 
stroške bodo morda potrebni razpisi in podpogodbeno osebje, razen če 

bodo publikacije izdelane znotraj hiše.  

   Stroški prevajanja: izračunajte število strani, jezikov in ceno na stran. 

Za to boste verjetno potrebovali kako podpogodbeno osebje in razpisni 
postopek, odvisno od vsote.  

 Tolmači: kjerkoli je to mogoče, se od vas zahteva, da najamete lokalne. 
Številni programi Komisije imajo trenutno maksimalno dnevno ceno na 
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tolmača, v kar morajo biti vključeni tudi potni in nastanitveni stroški.  

 
 

Administracija (D4) 
 

Ta kategorija običajno pokriva vse druge stroške, povezane z administracijo 

projekta z izjemo splošnih reţijskih stroškov. V številnih programih so v te 
stroške vključeni:  
 

   Stroški za opremo: vključno z, na primer, najemom kabin za tolmače, 
mikrofonov in slušalk, računalnikov in video projektorjev, pa tudi s stroški 
za opremo za postavitev spletne strani. Običajno stroški nabave 

premoţenja niso dovoljeni. Partnerji lahko opremo ali najamejo ali pa 
uveljavljajo strošek amortizacije za vsako opremo, ki so jo kupili.  

   Najem sob: v to sodi cena za najem sob, ki se jih uporablja za seminarje 

in konference pa tudi najem začasnih pisarn. Ni dovoljeno zaračunavati 

nastanitve, ki je v lasti samih partnerskih organizacij.  

   Finančni stroški in stroški zavarovanja: kadar gre za večje projekte, 
lahko Komisija zahteva finančno poroštvo banke, da zavaruje nakazana 

sredstva.  

   Stroški revizije: pri večjih projektih lahko Komisija tudi zahteva, da 
poročila o stroških projekta revidira neodvisen akreditiran revizor, preden 

se jih predloţi Komisiji. To se dokaj razlikuje od morebitnih revizij, ki jih 
lahko opravi Komisija.  

 

Podpogodbeni stroški  
 

Kakor ţe omenjeno zgoraj, ima Komisija stroga pravila glede rabe 

podpogodbenikov. Oddajanje podpogodbenikom je običajno dovoljeno, kadar 
vaša ali partnerske organizacije nimajo zadostnih sredstev ali strokovnega 

znanja za izvedbo določenih dejavnosti ali za nudenje določenih storitev. 
Vendar pa je treba upravičiti vse oddaje dela podpogodbenikom in vsi stroški 

za podpogodbenike običajno ne bi smeli presegati 35% celotnega proračuna 
projekta.  
 

Za to, da bo dobila za svoj denar čim več, Komisija zahteva, da se upošteva 
različne procedure, vključno s sledečimi vsotami: 

 
 Pri pogodbah, ki so vredne manj kot €1,050, je dovoljeno izbrati 

kateregakoli izvajalca 

 Pri pogodbah v vrednosti med €1,050 in €13,800 se strogo priporoča, da 
se najprej prejme 3 pisne predračune od različnih dobaviteljev, ključnega 

pomena je skleniti uradno pisno pogodbo z izbranim dobaviteljem 
 Pri projektih, ki po vrednosti presegajo €13,800, je treba organizirati 

omejen razpis s seznamom vsaj petih dobaviteljev, izbranih na osnovi 

specifičnih znanj 
 Pri pogodbah, ki po vrednosti presegajo €50,000, je treba pred podpisom 

pogodbe dobiti pisno soglasje Komisije. 
 

Posredni upravičeni stroški (I) 
 

To so splošni reţijski stroški, ki se tičejo dela na projektu, vključeno s stroški 
za pisarniško opremo, fotokopiranje, pošto, telefon in faks, za obdelavo 
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podatkov, ogrevanje, elektriko in druge pomembne splošne izdatke. Številni 

programi dopuščajo, da se v proračunu za to predvidi do 7% Neposrednih 
upravičenih stroškov za te elemente in običajno ne zahtevajo podrobne 

dokumentacije v podporo zahtevkom. Spet drugi, kot recimo Sedmi okvirni 
program, dopušča različne moţnosti za terjanje posrednih upravičenih 
stroškov, vključno s razporeditvijo dejanskih stroškov in različnimi pavšalnimi 

povračili na osnovi različnih odstotkov Neposrednih upravičenih stroškov v 
skladu z vrsto organizacije.  

 

DDV in različne valute  
 

Na splošno je treba stroške navesti neto brez DDV. Če pa neka organizacija ni 

zavezanec za DDV in ne more zahtevati povračila vhodnega DDV (kar velja za 
mnoge sindikalne organizacije), potem je treba vnesti in zahtevati povračilo 

za celotne stroške postavk, vključno z morebitnim DDV. 
 

Razen če ni na dokumentaciji za prijavo navedeno drugače, je treba vse 
stroške navajati v evrih. Komisija na sledeči povezavi vsak mesec objavlja 
menjalne tečaje za nacionalne valute, ki jih je treba uporabljati za 

sestavljanje proračuna:  

 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro 
 

 

Dohodek 
 

Ko si predstavljate, koliko bo verjetno stal celoten projekt, boste morali 
razmisliti o tem, kako boste stroške financirali. Seveda upate, da vam bo del 
stroškov krila Evropska komisija, vendar obstaja zelo majhna verjetnost, da 

vam bo vse stroške projekta plačal ta vir.  

 

Večina projektov Evropske komisije se podpre na osnovi deljenih stroškov, pri 

čemer vsak program običajno prispeva odstotek stroškov do navedene 
najvišje vsote. Odstotek se razlikuje od enega programa do drugega. Pri 

Komisiji je odstotek od 33% in v nekaterih primerih doseţe tudi 75% ali celo 
90%, čeprav lahko določene dejavnosti, kot recimo dejavnosti razširjenja, 

pokrije 100%. V večini primerov pa boste morali vi in vaši partnerji za bistven 
deleţ celotnih stroškov poskrbeti sami.  
 

 

Finančni prispevki partnerjev (C) 
 

Določila za financiranje pri Komisiji ne sprejemajo več prispevkov 'v naravi', 

recimo rabe nastanitvenih zmogljivosti ali opreme neke organizacije. Prispevki 
partnerjev morajo biti denarni. To je opredeljeno kot 'pretok financ', ki je 
razviden v poslovnih knjigah oziroma računih organizatorja, partnerjev ali 

tretjih strani.  

 
To pomeni, da so recimo stroški osebja za ljudi, ki so zaposleni v partnerski 
organizaciji, običajno sprejemljivi kot gotovinski prispevek, če so podprti s 

karticami prisotnostmi in dokumenti o plačah. Enako velja, če tretja stran 
prispeva za stroške opreme ali prostorov, je to prav tako sprejemljivo, če je 
imela resnične stroške in ima dokumentacijo, s katerim to lahko podpre. V 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro
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vsakem primeru je ključnega pomena, da je zares prišlo do stroškov, da mora 

obstajati ustrezna dokumentacija v obliki faktur, računov, potnih kart, kartic 
prisotnosti ali bančnih izpiskov in da mora vse to biti registrirano v uradnih 

poslovnih knjigah partnerskih organizacij.  
 

Dohodek, ki se ga je ustvarilo s projektom (R) 
 

Morebiten dohodek, ki se ga ustvari s projektom, je treba uporabiti za 
zniţanje prispevka Komisije. To recimo vključuje prijavnino za tečaje in 

konference, dohodek od prodaje publikacij ali CD-ROM-ov in morebitne 
bančne obresti, ki se jih zasluţi z nakazanim prispevkom Komisije.  
 

Zahtevana podpora Komisije (S) 
 

Saldo je količina denarja, ki ga zahtevate kot subvencijo od Komisije. Pazite 
pa, da pade znotraj parametrov, ki so dovoljeni na določenem razpisu.  

 
Pripravljeni morate biti tudi na situacijo, v kateri bo podpora Komisije, ki bo 
na voljo v praksi, manjša kot oglaševani znesek ali manj, kot ste zahtevali. 

Do te situacije prihaja pogosto, saj Komisija ţeli svoje fiksne vire razdeliti 
med naraščajoče število projektov. Na katere druge vire se lahko morda 
obrnete?  

 
   Morda lahko kdo od partnerjev pridobi podporo enega ali več javnih ali 

zasebnih skladov v posameznih drţavah članicah.  

   Pri določenih vrstah projekta, še psoebej kadar obstaja moţnost trţnega 

izkoriščanja, bi bilo morda pametno razmisliti o izposoji denarja pri kaki 
banki.   

  V določenih primerih bi bilo morda pametno razmisliti o tem, ali bi kak 
element projekta bil upravičen do podpore pri kakšnem drugem programu 

Komisije. Pri tem morate biti zelo pazljivi, saj je v večini primerov ta 
moţnost posebej izključena. V nekaterih primerih pa se spodbuja takšno 

vrsto sinergije, vse dokler ni nobenih elementov prekrivanja ali dvojnega 
financiranja, vendar bi jasno morali odstraniti ustrezne elemente iz tega 
predloga in jih predloţiti kot ločeno vlogo.  

 

Skoraj neizogibno pa je, da boste ugotovili, da bo treba prvotne proračunske 
potrebe predelati, da boste zadostili vsem potencialnim virom dohodka. 
Proračun boste morali natančno pregledati, razmisliti, ali so vsi elementi 

ključnega pomena za projekt in ali se lahko določene naloge izvede hitreje ali 
za manj denarja. Pomnite tudi, da bodo nekatere vnešene spremembe morda 

vplivale na urnik in se bodo morale odraţati v predelanih Ganttovih diagramih 
in razdelitvah nalog. Pri vnašanju takšnih sprememb boste morali razmisliti o 

njihovem vplivu ne zgolj samo na čas, ampak tudi na kakovost. Ali se lahko 
ujemajo s prioritetami, ki ste si jih zastavili za projekt?  

 

Denarni tok 
 

Zadnji element našega finančnega preračunavanja je v osnovi opredeliti 

dohodke in izdatke v primerjavi s časom. V našem preračunu smo dobili 
vpogled v celotne stroške projekta in tudi ugotovili, kje se bo našlo dohodke 

od projekta. Se bomo pa znašli v hudih teţavah, če bomo 75% stroškov imeli 
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v prvih treh mesecih projekta, 75% odstotkov dohodkov pa bo na voljo šele 

dva meseca po zaključku projekta. To se vam bo morda zdelo ekstremno, 
vendar dejansko ni nemogoče, saj večina programov Komisije ne izplača 

bistvenih delov sredstev do določenega obdobja po zaključku projekta. Tudi 
takrat ne izplača tako hitro, kakor morda namiguje izvirna pogodba. 
Partnerske organizacije morajo biti v stanju nositi večji del stroškov projekta 

v času samega projekta, dokler se ne sprosti preostanek dohodkov. Zelo 
pomembno je, da vsi natančno razumejo, v kateri fazi se od njih zahteva 

kakšen finančni prispevek. Da bi to lahko videli, moramo pripraviti predviden 
pretok gotovine.  

 
Na strani stroškov lahko na našem Ganttovem diagramu vidimo, katere 

naloge naj bi se izvajale kdaj. Če jih poveţemo s podatki o stroških v naših 
listih o virih za naloge in našim proračunom, lahko pripravimo za vsak mesec 

posebej urnik stroškov, do katerih bo verjetno prišlo. Podobno lahko tudi 
vzamemo podatke, ki jih imamo o naših virih dohodka in tudi slednje 
določimo za vsak mesec posebej. Razliko med dohodki in izdatki za vsak 

mesec bodo morale nositi partnerske organizacije, ki bodo morale razmisliti, 
kaj bodo morale postoriti – v ekstremnih primerih bodo recimo morale vzeti 

bančno posojilo za pokritje začasnega primanjkljaja.  
 

Slika 5.10 kaţe preprost obrazec predvidenega pretoka denarja. Morda bo 
najbolj koristno, če se pripravi ločen obrazec za vsako od partnerskih 
organizacij namesto za predviden pretok za celoten projekt. Zopet velja, da 

vam je lahko pri tem v pomoč program za obdelavo preglednic.  

 

 

 
Fig. 5.10 

Slika 5.10:  

 

EXPENDITURE – Izdatki  

Month 1,2,etc.: 1., 2., itd. mesec 

Total: Skupaj 

Staff Costs – Stroški osebja 

Travel/Subsistence – Potni stroški/Nastanitev 
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Services/Activities – Storitve/Dejavnosti 

Administration – Administracija 

Indirect Costs – Posredni stroški 

 

INCOME – Dohodek 

Partner contributiones – Prispevki partnerjev 

Revenue generated – Ustvarjen dohodek 

Commission contribution – Prispevek Komisije 

Total – Skupno 

 

Month Balance – Mesečni saldo 

B/Fwd Balance – Zaključni saldo za tekoče obdobje 

C/Fwd Balance – Prenos salda  

 
Večina preglednice je razumljiva sama po sebi. Vendar bi morda pomagalo, če 

bi se razjasnilo vsote v zadnjih treh vrsticah:  

 
   Podatek za mesečni saldo je preprosto celoten dohodek v nekem mesecu 

minus vsi izdatki za isti mesec.  

   Zaključni saldo za tekoče obdobje je enak kot Prejšnji saldo za predhodni 
mesec (kar je lahko seveda negativno).  

 Prenos salda je vsota Mesečnega salda plus Zaključnega salda za tekoče 
obdobje in predstavlja celoten preseţek ali primanjkljaj denarnega toka v 
tisti točki projekta  

 
4. faza: Načrtovanje kakovosti  
 

V predhodnih dveh razdelkih smo se ukvarjali z načrtovanjem časa in 

stroškov. Sedaj moramo pozornost preusmeriti na načrtovanje tretjega 
elementa trikotnika: kakovost. Na prvi pogled se morda to zdi teţje kot pri 

drugih dveh. Zlahka lahko ugotovimo, če naš projekt zamuja ali če smo 
prekoračili proračun – toda kakovost? Ali ni to zelo subjektivno področje?  

 
Seveda imajo različni ljudje lahko različne poglede na kakovost nekega 
proizvoda ali storitve, vendar vse prepogosto takšna stališča temeljijo na 
površinskih in impresionističnih sodbah. Če lahko ugotovimo, da s svojim 

projektom zamujamo ali da smo prekoračili proračun, je to zato, ker imamo 
nekatere jasne in sprejete kriterije za ocenjevanje. Tudi na področju 

kakovosti lahko tudi definiramo parametre in podrobneje opredelimo kriterije, 
kar nam bo pomagalo izvesti bolj fokusirane in realistične evalvacije. To bi 

moral biti ključen del načrtovanja. In tako kot pri vsem ostalem je treba tudi 
kakovost načrtovati - ne zgodi se kar sama po sebi.  
 

Zagotavljanje kakovosti  
 

Prav kakovost je tisti ključni element, ki ga vse prepogosto spregledamo. 
Pazimo na urnik in strogo nadzorujemo proračun. Zdi se, da projekt deluje 

kot urni mehanizem - vendar je produkt nezanimiv in ne predstavlja 
nobenega izziva ali pa storitev, ki je na voljo, ravno ne zadovoljuje potreb 
ljudi. To je zelo znan scenarij tudi na področju izobraţevanja in usposabljanja. 

In če si pogledamo različna področja našega vsakodnevnega ţivljenja, bomo 
verjetno preplavljeni s številom primerov, kjer je pomanjkanje skrbi za 

kakovost vodilo do zapravljanja in nezadovoljstva.  
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Skrb za kakovost se zlahka zamenja z idejo nadzora kakovosti. Ta beseda, ki 

izhaja iz proizvodnega okolja, je včasih pomenila pregledovanje izdelkov na 
osnovi sklopa natančno opredeljenih kriterijev, da se je lahko odkrilo 

pokvarjene izdelke in poskrbelo, da niso zapustili tovarne. Določeno vlogo 
lahko takšen nadzor sicer odigra, vendar je v sami osnovi preveč pasiven in 
za naše namene nastopi prepozno v procesu. Sam po sebi nam ne pomaga 

doseči ali izboljšati kakovosti - omogoča nam samo, da po samem dogodku 
odkrijemo napake. Enako velja, da zato, ker se ga je na začetku uporabljalo v 

zaključni fazi industrijskega procesa, ločuje skrb za kakovost od ključnih 
elementov proizvodnje.  
 

Pri naših projektih seveda razmišljamo o evalvaciji končnega izdelka – še 
posebej, da lahko v morebitne dejavnosti v prihodnosti vključimo napotke za 

izboljšave – pa nas predvsem zanima pogleda na kakovost kot na vprašanje v 
vsaki fazi postopka. Če si stalno ţelimo izboljševati kakovost, potem mora biti 
kakovost glavni premislek za vsakega člana projektne ekipe.  

 
Temelj za vse to predstavlja jasna določitev pričakovanj, s katerim lahko 
soglašajo vsi člani projektne ekipe. To se začne s specifikacijo samega 

projekta (1. faza), v okviru katere se opredelijo ključni vidiki kakovosti 
projekta, kar bo verjetno vključevalo pričakovane standarde delovanja ali 

izvedbe produktov in storitev, ki jih projekt razvija. Enako bo treba določiti 
operativne in upravljalne procese in zadolţitve, preko katerih se bo skušala 
zagotoviti kakovost projekta. Osrednji element tega procesa bodo tudi jasni 

dokumenti o teh standardih in procesih, da lahko vsi, ki v projektu sodelujejo, 
delajo v skladu s skupnim sklopom dogovorov in vrednot.  

 
Ena od ključnih mest, na katerem bo verjetno prišlo do teţav, je trenutek 
predaje – ko odgovornost znotraj določene naloge ali sklopa nalog preide z 

enega partnerja na drugega. Na tej točki pogosto prihaja do zmede in 
nesporazumov glede tega, kdo bi moral storiti kaj: delo se pogosto predaja 
naprej, ne da bi se ga natančno pregledalo, ne pripravi se seznama ključnih 

vidikov, elementi so nepopolni ali pa se naslednja naloga ne more začeti. Na 
tem mestu se moramo tudi zavedati, tako kot pri izdelavi urnika, da je 

projekt proces, ki ga sestavljajo številne posamezne dejavnosti. Koristno je 
načrtovati za kakovost v okviru vsake posamezne naloge.  

 
Pri načrtovanju vsake posamezne naloge se lahko vprašamo: 

 
   Kateri so ključni cilji v zvezi s kakovostjo, ki jih ţelimo doseči in kako 

lahko poskrbimo, da jih bomo dosegli?  

   Kdo je zadolţen za nadzorovanje izvedbe in ocenjevanje kakovosti v 

okviru te naloge in kateri sistemi za povratne informacije so vzpostavljeni 
za spodbujanje izboljšav?  

 
Treba je tudi jasno povedati, da bi v večini primerov morali kakovost tako 
izida neke naloge in procesa, na osnovi katere je opravljena nadzorovati in 
pregledovati sami. Prav tako moramo poskrbeti, da obstajajo sistemi za 

povratne informacije, ki bodo omogočili, da bo projekt izboljšal svoje procese 
in produkte kot gre delo na projektu naprej. V nekaterih primerih bi bilo 

morda pametno izdelati Vodnik za zagotavljanje kakovosti, v katerem bi 
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dokumentirali vse te dogovore. V vsakem primeru pa jih je treba vzeti v obzir 

v procesu načrtovanja projekta.  
 

Slika 5.11 prikazuje preglednico, ki bi bila morda koristna.   
 

 
 
Slika 5.11: 

Quality objectives – Kakovostni cilji  

Workpackage Nr: Delovni paket št.: 

Workpackage Name – Naziv delovnega paketa 

Task number – Številka naloge 

What are the quality objectives of this task? - Kateri so kakovostni cilji za to nalogo? 

How will their achievement be measured? – Kako bomo izmerili njihovo doseganje? 

Who is responsible for organising this? – Kdo je zadolţen za organizacijo tega?  

 
Ti postopki, ki so zasnovani za zagotavljanje, ohranjanje in izboljšanje 

kakovosti, so tudi tesno povezani z vidiki nadzorovanja in evalvacije projekta, 
kar si bomo pogledali v Šestem poglavju.  

 

5. faza: Upravljanje z ekipo  
 

Prav tako, kakor je bilo temeljnega pomena načrtovati elemente časa, 
kakovosti in stroškov, moramo sedaj načrtovati, kako bo delovala človeška 

plat našega projekta. Tukaj si je treba pogledati več vidikov. Nekatere boste 
ţe poznali iz Četrtega poglavja.  

 
   V kakšni meri je vaš projekt povezan s cilji in prioritetami vaše 

organizacije in partnerskih organizacij? Kakšen vpliv bo to imelo na 
delovanje ekipe?  

   Ali obstaja verjetnost, da bodo nastopile ključne razlike v smislu 
motivacije, velikosti prispevka ali zavezanosti? Kako lahko najbolje 
vključite te posameznike v koherentno ekipo?  

   Kako dobro se ti ljudje poznajo? Kaj lahko storite, da boste ustvarili 
druţabno dimenzijo, s katero boste olajšali tako povezanost skupine in 
zavezanost k nalogam?  

 
V tem poglavju pa se bomo osredotočili na:  

 
 Razčiščevanje pravnih in pogodbenih dolţnosti  
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 Razčiščevanje vodilnih vlog in zadolţitev  

 Vzpostavljanje struktur odločanja  

 Vzpostavljanje komunikacijskih struktur  
 

 

Pravne in pogodbene zaveze  
 

Najprej moramo razločevati med pravnimi in pogodbenimi zavezami različnih 
strani, ki pri projektu sodelujejo, in operativnih zadolţitev – kar se tiče 

upravljanja projekta – določenih posameznikov.  
 

Kar se tiče pravnih in pogodbenih zavez, običajno razločujemo med tremi 
vrstami strank znotraj projekta, čeprav se lahko točna terminologija razlikuje 
od enega programa do drugega:  

 
 Izvajalec/Organizator  

 Partner/Pridruţeni izvajalec  

 Podpogodbenik  

 
Predpostavljamo, da vaša organizacija in dva glavna partnerja sodelujeta na 
projektu Evropskih svetov delavcev. Neka druga nacionalna zveza bo v 

določeni meri prispevala k raziskovalnemu delovnemu paketu. Končno 
evalvacijo bo opravil neodvisni svetovalec.  

 

Izvajalec/Organizator  
 

Verjetno bo vaša organizacija kot pobudnica projekta veljala za izvajalca 
oziroma organizatorja projekta, podpisala pogodbo s Komisijo, če boste z 
vlogo za financiranje uspeli in prevzela nase pravno in finančno odgovornost 

za zaključitev določenih del. Vaša organizacija bo morala skleniti uradno pisno 
pogodbo z drugima dvema pomembnima partnerja o njunem sodelovanju pri 

projektu.  
 
V nekaterih primerih je moţno, da so vsi glavni partnerji soizvajalci, pri čemer 

bodo pogodbo podpisali vsi in vsi trije bodo tudi prevzeli skupno in lastno 
odgovornost za zaključitev del, čeprav to pri večini programov EU ni pravilo. 

 

Partner/Pridruženi izvajalec  
 

Partnerske organizacije običajno ne podpišejo pogodbe s Komisijo, vendar 
morajo imeti sklenjeno pogodbo o partnerstvu neposredno z izvajalcem ali 

organizatorjem12, katere pogoje bo morda morala potrditi Komisija. Takšna 
pogodba običajno natančno določa postavke, kot na primer:  

 
   Finančni prispevek in prispevek v smislu dela za projekt vsakega od 

partnerjev skupaj z morebitnim plačilom ali finančno podporo, ki jo bo 
vsak od partnerjev prejel.  

   Postopke v primeru, ko eden ali drugi partner krši svoje pogodbene 
obveznosti.  

   Dogovore v zvezi z lastništvom in koriščenjem – kar je podvrţeno 

                                                 
12 Za vzorec pogodbe o partnerstvu glej Tretjo prilogo.  
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morebitnim pogojem v pogodbi s Komisijo – produktov ali storitev ali 

avtorskih pravic za gradiva, ki bodo nastala v okviru projekta in za vse 
patente, vsako oblikovanje in druge pravice intelektualne lastnine.  

 
V nekaterih programih Komisije se lahko partnerje navaja kot Pridruţene 
izvajalce.  

 

Podpogodbenik  
 

Podpogodbenik je posameznik ali organizacija, ki dela neposredno za enega 
ali drugega partnerja pri projektu in je v celoti izplačana za stroške svojega 

dela. Lahko gre za trţno naravnano podjetje, kot recimo v partnerju za 
evalvacijo, ali pa za kako drugo sindikalno organizacijo. Kakor smo ţe videli, 
podpogodbeništvu vladajo strogi kriteriji, ki se tičejo tako deleţa proračuna, 

ki se ga sme nameniti za podpogodbenike kot tudi postopkov za objavljanje 
razpisov in sklepanje pogodb. Navodila za prijavo običajno vsebujejo 

podrobnosti o teh pogojih, ki jih je treba v celoti spoštovati. Bilo bi 
nenavadno, če bi bil podpogodbenik deleţen pravic za rezultate projekta, saj 
gre pri njihovem odnosu do projekta za jasno komercialno dobavo dobrin in 

storitev.  
 

Koordinator projekta  
 

Eden od partnerjev – običajno organizator – se običajno imenuje za 

koordinatorja projekta, ki ima vlogo povezave med različnimi partnerskimi 
organizacijami in Evropsko komisijo. Med zadolţitve koordinatorja sodijo 
splošno sodelovanje s Komisijo in predloţitev vseh dokumentov, vključno s 

poročili o napredku in finančnimi poročili ter naročenimi produkti.  
 

Koordinator je tudi običajno zadolţen za razdelitev ustreznih plačil od 
Komisije drugim partnerjem.  

 
Pomembno je, da se jasno ve, katera partnerska organizacija je zadolţena za 

kaj in poskrbeti, da obstajajo ustrezne uradne pogodbe, na osnovi katerih ti 
odnosi temeljijo.  

 

Vodstvene vloge in zadolžitve  
 

Do sedaj smo se ukvarjali s pravnimi in pogodbenimi dolţnostmi različnih 

organizacij. Sedaj si moramo pogledati, kako lahko strukturiramo vodstvene 
vloge in zadolţitve znotraj projekta.  
 

Direktor projekta  
 

Pametno je nekoga postaviti za direktorja projekta, ki je zadolţen za vodenje 
celotnega projekta. To je običajno nekdo, ki je bil močno vključen v pripravo 

predloga projekta, ki je bil član organizacije koordinatorja projekta in ki ima 
specializirano znanje o tematiki projekta. Direktor projekta je običajno tudi 

zadolţen za neposredne stike s Komisijo.  
 

Vodja projekta  
 

Kakor zatrjujemo preko celega vodnika, obstaja potreba po tem, da je nekdo 
zadolţen za podrobno načrtovanje, vzdrţevanje in vsakodnevno vodenje 
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projekta – vodja projekta. Če ima Direktor projekta tudi te veščine13, bi bilo 

morda pametno te zadolţitve dodati njegovim oziroma njenim nalogam. 
Lahko tudi nekdo, ki je v osnovi vodja projekta, prevzame zadolţitve 

direktorja projekta. V nekaterih primerih, še posebej, kadar gre za večje in 
bolj zapletene projekte, bi bilo morda priporočljivo različnim ljudem dodeliti 
vsako vlogo.  
 

Morda bi bilo tudi koristno imenovati določene ljudi za Koordinatorje 

delovnih paketov, zadolţene za podrobno organizacijo in vodenje določenih 
delovnih paketov. Prav tako bi bilo pametno tudi, če za vsakega od partnerjev 

določite Predstavnika partnerja, ki bo igral vlogo glavnega kanala 
komunikacije o vprašanjih, povezanih z upravljanjem in viri, ki se tičejo 

partnerske organizacije.  

 
Pomembno je, da so jasne vodilne vloge, ki jih bodo prevzeli določeni 
posamezniki in pripraviti podroben seznam zadolţitev za vsako od njih.  
 

Strukture odločanja  
 

Ključnega pomena je tudi opredeliti, kako se bodo sprejemale ključne 
odločitve v zvezi z upravljanjem in politiko projekta. Močno vam priporočamo, 
da ustanovite Komisijo za vodenje projekta.  

 
Točna sestava Komisije za vodenje projekta (KVP) se bo razlikovala od enega 
projekta do drugega, vendar naj bi običajno vključevala enega predstavnika – 

običajno Predstavnika partnerja – iz vsake od glavnih partnerskih organizacij. 
Običajno naj ji predseduje direktor projekta, zanjo pa skrbi vodja projekta, ki 
bi moral učinkovito delovati kot neka kombinacija sekretarja in generalnega 

direktorja. Jasne morajo tudi biti pristojnosti KVP in ali bo imela le svetovalno 
vlogo ali izvršno. V primeru, da je za izvedbo projekta v celoti pogodbeno 

odgovoren organizator, je morda najprimernejša svetovalna vloga.  

 
Treba je tudi razmisliti o pravilih za KVP in kako bo sprejemala odločitve. 

Procedure za KVP je treba izdelati kot del začetnega načrtovanja projekta in 
morajo vključevati, kako pogosto bodo potekala redna srečanja, kako se bodo 
razpošiljali dnevni redi in zapisniki, proceduro za sklic izrednih sestankov, za 

spreminjanje podrobnosti urnika, proračuna in specifikacij produktov in glede 
reševanja morebitnih hudih sporov med partnerji.  

 
Odločitve, ki jih sprejme KVP, bi morale biti zavezujoče za vse partnerje in 

ena od dolţnosti vodje projekta je poskrbeti, da se upoštevajo.  
Čeprav bo KVP ključni forum odločanja v okviru projekta, bodo seveda 
potrebni tudi drugačni sestanki in druge ravni odločanja. Potrebni bodo 

sestanki delovnih skupin za izvrševanje določene naloge, ki bodo sodelovale 
na področju napredka na določenih področjih dela in pomembno je zagotoviti, 

da ostanejo dokaj ločene od dela KVP. Na vodstveni ravni je morda koristno 
občasno v primeru posebej zapletenih in togih delovnih paketov ustanoviti 
Podkomisijo za delovne pakete, ki bo odgovarjala KVP in ki se bo ukvarjala s 

podrobnimi vprašanji vodenja, ki bodo izhajali iz delovnega paketa, čeprav to 

                                                 
13

 Za vodjo projekta si poglejte razdelek v Četrtem poglavju. 
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v večini primerov naj ne bi bilo potrebno. V zgodnji fazi bi se morala KVP tudi 

zediniti o tem, katere delegirane pristojnosti bi morala imeti direktor in vodja 
projekta, da lahko poseţeta v vsakodnevno upravljanje projekta, ne da bi 

morala zadeve predati KVP.  
 
Vzpostaviti bi morali jasno in učinkovito strukturo odločanja, natančno 

razjasniti pravila delovanja za vsa telesa, ki bodo odločala in jasno povedati, 
kakšen obseg izvršne moči bodo imeli določeni posamezniki.  

 
 

Komunikacijske strukture  
 

Poleg natančnega načrtovanja in priprav je ena od drugih ključnih stvari za 

uspešno vodenje projekta učinkovita komunikacija. Poskrbeti moramo, da vsi 
vedo, kaj se od njih zahteva, kako stvari napredujejo, katere teţave so se 
pojavile, katere spremembe je treba opraviti, kdaj se zahteva njihov 

prispevek, kdaj naj bodo pripravljena poročila, čigava odgovornost je početi 
kaj. Poskrbeti moramo tudi, da je prisotna jasna in zaupna komunikacija med 

različnimi partnerji, da se lahko izognemo nekaterim teţavam pri 
transnacionalnih projektih, ki smo jih omenili v Četrtem poglavju.  

 
Komunikacija preţema projektno delo na vseh ravneh – pri osebnih pogovorih 

na sestankih in v skupinah, ki so zadolţene za določeno nalogo, v telefonskih 
pogovorih, pismih, elektronski pošti, poročilih, predstavitvah, seminarjih, 

oglaševanju in informacijskih letakih. Nekatere izmenjave se bodo vršile v 
formalnih kontekstih  (na srečanjih komisij, konferencah), spet druge so 
lahko neformalne (priloţnosten pogovor, druţabni dogodki). Očitno je, da se 

vseh ne da načrtovati, a nekatere - še posebej bolj uradne elemente - pa se 
da.  
 

 

Sestanki 
 

En očiten primer je uradni sestanek. Komunikacija je lahko boljša, če imamo 

jasen dnevni red, če so predlogi pripravljeni zgoščeno in razposlani vnaprej, 
če se sestanek dobro vodi - če se razpravo usmerja na ključne zadeve, 
spodbuja prispevke, vendar se preprečuje, da bi ena od strani prevladala v 

proceduri - če so sprejete jasne odločitve in če so posledice in zadolţitve 
jasno zapisane v zapisniku in razposlane relevantnim stranem. To se morda 

zdi preveč očitno, da bi bilo treba navajati, vendar se vsi spomnimo primerov, 
ko se zapisnika ni delalo, se ga ni razposlalo, vse dokler ni čas za delovanje 
ţe davno potekel ali pa se ga ni poslalo vsem partnerjem.  

 
So stvari, ki se jih ne da načrtovati – dejansko bi morale biti navedene kot 
naloge znotraj delovnega paketa vodenja projekta. Lahko se pripravijo 

seznami datumov, kdaj je rok za ključne komunikacije, kdo je zadolţen za 
pripravo in komu jih je treba razposlati. Širše gledano lahko tudi opredelimo 

standardne kategorije informacij in kdo jih bo moral prejeti.  
 

Komunikacijska sredstva  
 

Lahko sprejmemo tudi nekaj ključnih načrtovalnih odločitev o komunikacijskih 

kanalih – tako o tem, kdo je zadolţen za komunikacijo s kom o kakšnih 
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zadevah in katero komunikacijsko sredstvo je najbolj ustrezno. Pri večini 

projektov bo koristno, če bo glavno komunikacijsko sredstvo elektronska 
pošta, če vsi partnerji to imajo. Elektronska pošta je dokaj neformalen način 

komunikacije s preprostimi sredstvi za kopiranje sporočil različnim drugim 
relevantnim partnerjem. Je poceni, hiter in shranjuje sporočila. Omogoča nam 
tudi, da se kot elektronske priponke razpošilja druge dokumente, kar 

omogoča partnerjem, da hitro in zlahka sodelujejo pri tvorbi in popravljanju 
dokumentov in osnutkov, pa tudi če se nahajajo v različnih drţavah14.  Pri 

nekaterih vrstah formalne komunikacije in še posebej, če nas ne skrbi hitrost, 
je lahko ustrezna tudi pošta. Za bolj nujne stike obstaja telefon, čeprav ima 
to slabost, da običajno klic in njegovi rezultati niso dokumentirani.  

 

Pošiljanje dokumentov  
 

Običajno je eden od najbolj ključnih vidikov komunikacije poskrbeti, da 
glavno izmenjavo dokumentov med dvema stranema vidijo tudi drugi, ki 

morajo biti o tem obveščeni. Seznami za pošiljanje in potrdilna stikala lahko 
tukaj zelo pomagajo. Pogosto je ključna oseba, ki se jo zgreši, vodja projekta 
– vendar je temeljnega pomena, da ve, kaj se dogaja, saj je zadolţena za 

nadzorovanje napredka. Če mora partner A, preden poroča partnerju B, 
opraviti neko pomembno nalogo in vodja projekta ne prejme izvoda 

komunikacije, potem je napredek negotov. Vodja projekta naj bo v središču 
komunikacijskih procesov projekta. Moral bi biti odgovoren za nadzorovanje 
pošiljanja ključnih podatkov in tudi prejemati izvod vseh pisnih komunikacij 

skupaj z navedbami o vseh ključnih verbalnih komunikacijah, ki vplivajo na 
celosten napredek projekta. Je pa to z elektronsko pošto in elektronskim 

komuniciranjem preprosto implementirati.  
 

Sistemi dokumentacije  
 

Uspešni projekti so odvisni od mnogih interakcij in izmenjave informacij in 
verjetno bo v njihovem okviru nastalo tudi veliko dokumentacije. Ena od 

temeljnih zahtev osrednje administracije projekta je popoln in dobro urejen 
sistem arhiviranja. Druga je skupen referenčni sistem za identifikacijo 

dokumentov, ki ga razumejo in uporabljajo vsi partnerji. Lahko se odločite, da 
šifrirate po vrstah dokumenta, po delovnih paketih, po datumu in avtorju ali 
kakorkoli ţe – vendar je pomembno, da ima vsak dokument - in nujno tudi 

vsak osnutek in različica vsakega dokumenta – edinstven označevalnik, tako 
da ne prihaja do zmede v komunikacijah o določenih dokumentih. Poleg 

drugih zadolţitev mora biti vodja projekta tudi arhivar, ki skrbi, da je 
kolektivni spomin projekta pametno shranjen in da se do njega zlahka pride.  

 
Tako kot na številnih drugih področjih lahko moderna računalniška tehnologija 
veliko ponudi za vodenje projekta. Elektronsko urejanje besedil pomaga hitro 
popraviti in predelati dokumente; sistemi za serijsko pošto olajšajo običajno 

pošiljanje gradiva in sistemi baz podatkov lahko pomagajo pri shranjevanju in 
pridobivanju podatkov. Če partnerji uporabljajo isti program za elektronsko 

ujemanje besedil, je to lahko prednost, čeprav je tudi izmenjava datotek med 
različnimi formati na splošno zelo preprosta.  
 

 
                                                 

14
 Za več informacij o rabi elektronskih komunikacij pri projektnem delu glej Četrto prilogo.   
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Razširjanje  
 

Čeprav se ta razdelek ukvarja z upravljanjem projektne ekipe, moramo še 
enkrat poudariti - dokler obravnavamo komunikacije - kako pomembno je 

razširjanje. To je ena ključnih nalog projekta – pa tudi ena od tistih, ki se jo 
pogosto ali opravi šele zadnji trenutek ali se jo popolnoma prezre. Prej smo 

predlagali, da si ţe sama po sebi zasluţi svoj delovni paket. Čeprav na tem 
mestu nimamo dovolj prostora, da bi razširjanje raziskali podrobneje, bi 

moral del načrtovanja komunikacij v okviru projekta vsebovati jasno izraţeno 
informacijsko politiko in strategijo. Katere informacije o vašem projektu boste 
razkrili javnosti, komu in na katerih točkah projekta? Katere vrste 

komunikacijskih kanalov in medijev – biltene, letake, sporočila za javnost, 
elektronski seznami naslovnikov, konference, brošure, spletne strani, itd. – 

bodo najboljše za različne novice in naslovnike? In kdo bo zadolţen za 
nadzorovanje in izvajanje različnih delov strategije?  

 

Na kratko, vzpostavite jasen in izčrpen načrt za komunikacije tako znotraj 

projektne ekipe kot tudi med projektno ekipo in zunanjimi telesi, v sami 

sredini pa se bo nahajal vodja projekta. Poskrbite, da imate dobro organiziran 
sistem dokumentacije, ki se ga zlahka uporablja.  

 

Naredimo inventuro 
 

Spomnimo se, kaj smo pokrili do sedaj v tem poglavju.  

 
1. faza: Opredelitev projekta  
 Zaveza organizacije  

 Idejna struktura 
 Vključevanje partnerjev 

 Finančna podpora 
 Dodelava definicije 
 Načrtovanje projekta  

 
2. faza: Priprava urnika dela  

 Razdelitev nalog 
 Dodeljevanje virov  

 
3. faza: Priprava proračuna  
      Ocenjevanje stroškov 
      Viri dohodka 

      Denarni tok 

 
4. faza: Načrtovanje kakovosti  

 Zagotavljanje kakovosti  
 

5. faza: Upravljanje z ekipo  
 Pravne in pogodbene zaveze  

 Vodstvene vloge in zadolţitve  
 Strukture odločanja  

 Komunikacijske strukture  
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Sedaj boste bolje razumeli komentarje na začetku poglavja o tem, da so trije 

meseci prekratki za načrtovanje in organizacijo dobre projektne vloge iz nič – 
razen če ste ţe zelo izkušeni in delate s preizkušeno ekipo, ki ji zaupate. 

Načrtovanje zahteva svoj čas, koncentracijo in analizo in mnogo komunikacije 
s partnerji. Če pa ste se postopka drţali do sedaj, boste imeli v rokah sklop 
jasnih načrtov.15   

 
Zapomnite pa si, da načrt ni resničnost. Predstavlja neko vizijo in serijo 
podrobnih priprav, vendar ni celosten recept. Je podlaga za delovanje, vendar 

se bo moral spreminjati, ko se bo srečeval z resničnim svetom. Kot vodja 
projekta morate v načrtovanje vgraditi ta občutek za prilagodljivost od 
samega začetka tako, da predvidite opcije in alternativne moţnosti.  

 
Vse to vam bo omogočilo, da sestavite močan predlog in da vodite izvedbo 

projekta z dobrimi moţnostmi, da uspete.  

 

 6. faza: Predloţitev predloga  
 

Pisanje osnutka predloga  
 

Različne sekcije Komisije in različnih podpornih programov delujejo na svoj 
način, imajo svojo subkulturo in sklop prioritet.16 RazličVerjetno se bodo tudi 

razlikovali po tem, kakšno strukturo predlogov zahtevajo, po tem, kakšne 
obrazce za prijavo uporabljajo in katere podatke je treba predstaviti. 

Dejansko vsak razpis za zbiranje predlogov znotraj določenega programa 
verjetno ima svoje lastne poudarke in prioritetne tematike. Vendar pa 
obstajajo nekateri skupni vidiki in elementi, ki jih je koristno omeniti.    

 
Vsak predlog zahteva: 
 
 zgoščen povzetek ciljev, namenov in metod projekta 

 podroben načrt dela za projekt 
 razlago koristi, ki bodo posledica projekta in načrte za razširitev njegovih 

rezultatov skupaj s koriščenjem le-teh v osrednjih dejavnostih ali 
komercialno 

 podroben proračun za projekt in podatke o administrativnih strukturah 

projekta 

 podrobnosti o sodelujočih organizacijah in njihovih izkušnjah, ki so za 

projekt relevantne.  
 
Vse to bo strukturirano na drugačen način v različnih dokumentih, vendar 

tvorijo ključne elemente vsakega predloga.  

 
Predlog projekta je dejansko 'prodajni' dokument. Skupaj s partnerji ste 

razvili svoj začetni koncept in izdelali sklop načrtov, s katerimi ţelite dokazati 
njegovo izvedljivost. Sedaj morate idejo samo prodati nekemu sponzorju – in 

vaše ključno orodje za sklenitev posla je dokument predloga. Preden ga 
napišete, se morate postaviti v koţo druge strani, da lahko uresničite ključne 

                                                 
15 V Prvi prilogi je tudi seznam glavnih faz načrtovanja projekta, ki vam bo morda v pomoč. 
16 Več podatkov o delovanju komisije boste dobili v Sedmem poglavju, o njenih trenutnih prioritetah v 

Osmem in o posameznih programih financiranja v Tretjem delu. 
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predstavitvene točke, ki bodo – ne da bi pokvarile vašo izvirno zamisel – 

drugo stran prepričale, da ravno vaš projekt zadostuje njihovim ciljem in da 
ga mora podpreti.  

 
Najprej zelo natančno preberite dokumentacijo, ki jo dobite skupaj s 
prijavnimi obrazci. Zapomnite si njene ključne poudarke in glavna vprašanja. 
Nato skušajte priti do druge dokumentacije, ki jo je izdelal tisti program ali 

oddelek; zagotovo bodo kaki podatki na spletnih straneh in tiskana 
dokumentacija, ki bo navajala ključne cilje večjih programov skupaj z bilteni, 

poročili o prejšnjih projektih in serijo posledičnih publikacij. Vse to vam bo 
pomagalo razumeti več o točni naravi in prioritetah vašega ciljnega programa. 
V začetnih fazah prosite, naj vaše ime dodajo na seznam naslovnikov za 

redno distribucijo informacij. Večina programov občasno organizira 
konference in druge dogodke, na katerih razpravljajo o svojem delu. 

Poskusite tudi dobiti popolnejše politične dokumente in odločbe Sveta, ki 
sluţijo za podlago. Vsekakor pa zagotovo prosite za podrobno pomoč in 
nasvete od ene od nacionalnih pisarn, povezanih z različnimi programi.17 

 
Na osnovi vsega tega bi morali dobiti jasno predstavo o tem, katera so glavna 

zanimanja posameznega programa in dobiti nekaj ključnih napotkov glede 
določenih prilagoditev, ki jih boste morali dodati svojemu predlogu. Pametno 

je, če ste pozorni na predhodne projekte, ki jih je program podprl; pametno 
je poskrbeti, da se ni ţe na obstoječih projektih delalo na podobnih idejah. Po 
drugi strani pa: če lahko najdete dopolnilne projekte, ki bi morda imeli 

koristne rezultate, na katerih bi lahko gradili, jih razširili in utrdili na 
inovativen način, je to lahko zelo privlačno. Obojestranska krepitev in 

zdruţevanje dela tako znotraj kot med programi je eden od ključnih trenutnih 
ciljev Komisije. Predvsem pa ne pozabite poudariti transnacionalne evropske 
dimenzije ne le zgolj za vašo ekipo ampak predvsem za izide projekta.  

 

Koristno se je zavedati ključnih političnih ciljev Komisije in pokazati, kako 

lahko vaš projekt prispeva k temu, da se uresničijo. Nekatere omenjamo v 
Osmem poglavju, so pa tudi drugi, kot recimo podpiranje razvoja obrobnih 

regij, spodbujanje majhnih in srednje velikih podjetij in vključevanje 
invalidnih ljudi na delovno mesto, kar si je tudi vredno zapomniti.  

 
Tukaj je kratek seznam nekaterih ključnih vidikov, ki jih bo verjetno Komisija 

upoštevala med pregledovanjem vašega predloga:  

 
   Tehnično upoštevanje pogojev razpisa za predloge, vključno s pravočasno 

predloţitvijo, prisotnostjo vseh zahtevanih dokumentov, uravnoteţenim 

proračunom z upravičeno stopnjo financiranja, izjavami o zavezi in 
podpisi pooblaščenih oseb.  

   Skladnost z določenimi tematikami razpisa  

   Realistične in dosegljive cilje  

   Cilje, ki se jih da izmeriti  

   Inovativne vidike in zamisli  

   Načrte in metode za preudarno vodenje  

   Ustreznost konzorcija za ta projekt tako v smislu razpona veščin in 

                                                 
17 Za podrobnosti glej Sedmo prilogo. 
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izkušenj ter kvalifikacij.  

   Finančno trdnost – otipljivi viri za izvedbo projekta  

   Usklajenost s celostno strategijo partnerskih organizacij  

   Korist za skupnost in moţnost razširjanja, izkoriščanja in integriranja.  

   Jasno in natančno predstavitev – vendar pazite, da so vse glavne točke 

vašega predloga dovolj razloţene in ne bojte se dodati še kako dodatno 
stran, če je to potrebno, z dodatnimi podrobnostmi, prikazi s stolpci ali 

več podatki o proračunu. 
 

Predložitev končnega predloga  
 

Ko enkrat pripravite osnutek predloga v obrazcu za predloţitev Komisiji, vam 
močno priporočamo, da ga razpošljete svojim partnerjem in, če je to mogoče, 
organizirajte sestanek, na katerem boste o njem razpravljali, tako da se lahko 

vanj vključijo morebitni komentarji, sprejeto besedilo pa se potem predloţi.  

 
Poleg predloga boste morda morali morda preloţiti izvod vseh pogodbenih 

dokumentov, ki določajo odnos med različnimi partnerji. Ni neobičajno, da na 
tej stopnji še ni nobenega uradnega sporazuma med partnerji, vendar vam 

bodo morda priporočili, da priloţite osnutek pogodbe, ki jo bodo partnerji 
podpisali, če bo predlog za financiranje uspel. V tem primeru boste tudi morali 
predloţiti pisma o nameri18  vseh partnerjev in  organizatorja projekta, ki se 

načeloma strinjajo, da bodo sodelovali pri projektu.  
 

Vzpostavljanja ali sodelovanja v načrtovalni ekipi ne smete jemati zlahka. Do 
te točke bodo partnerji ţe imeli bistvene stroške v postopku izvajanja 
predhodnega načrtovanja in priprave predloga za predloţitev. Pomembno je, 

da se vsi partnerji zavedajo, da to niso stroški, ki jih bodo lahko nadomestili 
iz proračuna projekta. Po drugi strani pa lahko projekt, če je predlog močan in 

če je dobro pripravljen, ima tudi izredne koristi, ki bi jih posamezna 
organizacija malo verjetno dosegla sama.  

 
Ko enkrat odpošljete svoj fino izbrušeni predlog in priloţena pisma o nameri v 

Bruselj ali Luksemburg (ali, pri nekaterih postopkih za predloţitev, drţavnim 
vladam), boste morda morali nekaj mesecev počakati na odgovor. V večini 

primerov predloge najprej pogledajo neodvisni zunanji ocenjevalci, ki jih bodo 
komentirali in ocenili. Poročila teh ocenjevalcev bo Komisija upoštevala, ko bo 
sprejemala končno odločitev o tem, katere predloge bo financirala - in v 

kakšni meri. Kakor smo ţe navedli prej v tem poglavju, ni neobičajno, da 
Komisija zmanjša odstotek podpore in/ali maksimalno količino, ki je na voljo 

na projekt, preden oznani razpis in dodeli podporo. V večini primerov to 
zahteva nekoliko predelovanja proračuna ali delovnega programa, preden se 
program lahko začne. Kaj lahko boste ugotovili, da obstaja neko obdobje za 

pogajanje o pogodbi, ko se urejajo te podrobnosti.  

 
Morebitnih stroškov, ki jih boste imeli v tem času, običajno ne boste mogli 
nadomestiti iz proračuna projekta. Proračun bo na voljo le za delo, ki ga boste 

izvajali med dejanskim obdobjem projekta. Po drugi strani pa, enkrat ko 
veste, da boste sklenili pogodbo, je pomembno začeti vzpostavljati 
organizacijske dogovore in izvajati načrtovanje projekta bolj podrobno. 

                                                 
18 Druga priloga vsebuje primer pisma o nameri. 
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Skušajte ugotoviti, kdaj lahko pričakujete v celoti podpisan pogodben 

dokument in od katerega datuma naj bi tekel, da lahko začnete takoj. Časa je 
običajno zelo malo – in vse prepogosto pogodba prispe prepozno ali pa je 

antedatirana (datirana za nazaj) in vam omogoča dejansko manj kot je 
celotno pogodbeno obdobje, znotraj katerega morate končati z delom. 
Razmislite, kaj boste storili, če do tega pride.  
 

Vodenje projekta  
 

Na eni ravni je faza načrtovanja končana, ko je enkrat pogodba podpisana in 
se projekt začne izvajati. Soočiti se bo treba z novimi in drugačnimi izzivi, 
pripeljati sveţe veščine: delati z ekipo, izdelati gradiva, nadzorovati napredek, 

zgladiti komunikacijske teţave, pripravljati poročila o stroških in napredku, 
upravljati spremembe na načrtu projekta in občasno tudi reševati teţave in 

gasiti poţare.  

 
Kako dobro bo celoten proces izvajanja projekta napredoval, bo v glavnem 

odvisno od kakovostni začetnega načrtovanja. Načrti, ki ste jih pripravili v tej 
začetni fazi, ne bodo vsebovali le ključnih usmerjevalnih indikatorjev, ki 
vodijo cel projekt. Ne samo to, ampak tudi veščine, percepcije in 

razumevanja, ki ste jih pridobili v tem postopku zgodnjega načrtovanja, se 
bodo koristile znova in znova, ko boste preverjali napredek in prilagajali 

načrt. Ko boste svojo izvirno vizijo spremenili v resničnost, bodo še naprej 
igrali pomembno vlogo.  
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6. poglavje 
 

 

Spremljanje in evalvacija 
 

 

 

To poglavje vsebuje pregled funkcij spremljanja in ocenjevanja izvedbe 
projekta, proučuje pa tudi serijo ključnih vprašanj, s katerimi se je treba 
soočiti pri načrtovanju obeh.  
 

Pomen spremljanja in evalvacije  
 

Ko enkrat vaš projekt poteka, je treba iz izkušnje potegniti kar največ. Projekt 
moramo voditi učinkovito, da imamo kar največ moţnosti za to, da doseţemo 

njegove cilje. Nanj moramo tudi gledati kot na krasno učno izkušnjo, 
priloţnost, da bolj razumemo, kaj je v redu in kaj ne tako dobro. Če ţe 

naletimo na teţave, je pomembno vedeti čim več o tem, zakaj je do njih 
prišlo in kako bi se jim lahko izognili. Na koncu projekta moramo skupaj 
razmisliti o tem, kaj smo se naučili in dosegli in kako lahko ti vpogledi in 

produkti koristijo pri bodočem delu naših organizacij.  Dobro spremljanje in 
evalvacija nam bosta pomagala početi vse to.  

 
Včasih smo nagnjeni k temu, da imamo spremljanje in evalvacijo za manj 
pomembne elemente projektnega dela – včasih jih imamo celo za birokratsko 
nadlogo ali pa jih obravnavamo z levo roko. Če do njih pristopamo 

konstruktivno, pa so lahko med najpomembnejšimi in najdragocenejšimi 
dejavnostmi. Da lahko projekt učinkovito vodimo, moramo vedeti, ali smo še 

vedno na dobri poti, da doseţemo cilje projekta, ali ostaja znotraj proračuna 
in vse poteka po urniku in ali moramo ukrepati, da nekaj popravimo. Vedeti 
moramo tudi, kaj je projekt dosegel, kako ustrezni in učinkoviti so bili ukrepi 

v njegovem okviru in katere implikacije bodo morda imeli za udeleţence na 
projektu in sodelujoče ter za bodoče delo na tem področju. Ključ do tega 

imata nadzor in evalvacija.  
 

Nekaj definicij  
 

Na začetku opredelimo nekaj osnovnih pojmov. 
 

V besedilu, ki sledi, bo beseda 'spremljanje' pomenila bolj ali manj stalen 
proces, ki poteka med izvajanjem projekta, v okviru katerega se na osnovi 

različnih kriterijev pregleduje napredek dejavnosti. Med te dejavnosti sodijo, 
na primer, proračun, denarni tok, dodeljevanje virov, urnik, cilji in rezultati, 

pa tudi morebitne spremembe v širšem okolju projekta, ki lahko vplivajo na 
nadaljnjo relevantnost dejavnosti projekta. Na osnovi spremljanja tudi 
pridobimo podatke, ki tvorijo temelj za redna poročila o napredku Komisij za 

vodenje projekta in/ali telesu, ki projekt financira, kot je recimo Evropska 
komisija. 

 
Besedo 'evalvacija' bomo uporabili za razlikovanje ocene, ki jo izvedemo na 

eni ali več določenih točkah v ţivljenjskem ciklusu projekta in recimo 
proučimo učinkovitost, vpliv in izvedljivost projekta v smislu navedenih 
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ciljev. Evalvacijo torej izvedemo le v omejenem številu, spremljanje pa se 

implementira skozi celotno obdobje projekta. Evalvacija pogosto vključuje 
oceno na začetku projekta (za vzpostavitev izhodiščnih pogojev za projekt), 

na sredini (da ocenimo napredek) in na koncu projekta (da ocenimo 
neposredne rezultate in doseţke) in, če je mogoče, nekaj časa po zaključku 
projekta (da ugotovimo dolgoročen vpliv in izide). Običajno se pričakuje, da 

je evalvacija bolj poglobljen in analitičen proces kot spremljanje, v okviru 
katerega pridemo do moţnih razlag za določene rezultate in izide, namesto, 

da jih le opisujemo.  
 
Razločevali bomo tudi dve glavni vrsti evalvacije:  

 
   Formativno evalvacijo se izvaja med samim projektom in takšna 

evalvacija nas oskrbi s podatki, kako izboljšati dejavnosti, ki potekajo. 
Največ koristi od formativne evalvacije imajo običajno partnerji projekta 

in sodelujoči.  

   Sumativno evalvacijo se izvede za nazaj ali po koncu projekta, 

pregleda se ključne vidike dejavnosti projekta, rezultate in izide ter njihov 
pomen. Največ koristi od sumativne evalvacije imajo običajno udeleţenci 
na projektu in partnerji, saj se recimo poudarijo pomembna vprašanja, ki 

se tičejo vključitve rezultatov projekta v osrednjo dejavnost organizacije 
ali oblikovanja ter implementacije projektov v bodoče.   

  
V svojem bistvu gre pri evalvaciji za oceno vrednosti. Vendar pa mora imeti 
jasen fokus, če ţelimo, da je učinkovita; izjav o vrednosti ne moremo opraviti 
v vakuumu. Obstajati morajo jasni kriteriji, na osnovi katerih lahko naredimo 

oceno.  

 

Nameni in kazalci kakovosti postopka  
 

Tako pri spremljanju kot pri evalvaciji so najboljša začetna točka za oceno cilji 
projekta. Končni cilj običajno vsebuje splošno izjavo o namenu projekta, cilj 

pa je bistveno bolj specifičen – običajno gre za posamezen cilj, ki ga projekt 
ţeli doseči, njegova uresničitev pa bo prispevala k cilju projekta kot celoti.  

 
Kakor smo ţe videli v petem poglavju, so učinkovito opredeljeni cilji 
pomembni, saj pomagajo kot jasna podlaga za načrtovanje projektov. So tudi 

ključnega pomena kot temelj za spremljanje in evalvacijo doseţkov projekta. 
Vendar pa se v praksi večina projektov začne s cilji, ki so navedeni dokaj 

ohlapno in široko, zato je pomembno, da se v začetnih fazah projekta te 
ohlapne formulacije natančneje preoblikujejo.  

 
Pogosto pravijo, da morajo učinkovito opredeljeni cilji pametni (SMART):  

 
 Specifični –  čim natančneje se ukvarjati z enim določenim vidikov cilja projekta  

 Merljivi – da vsebujejo jasno opredeljene kriterije (ali kvantitativne ali 
kvalitativne), na osnovi katerih se lahko izmeri doseganje le-teh  

 

Seznamu je vredno dodati to, da bi morali biti jasni in nedvoumni in da jih 
razumejo vsi sodelujoči in udeleţenci na projektu. Potem ko smo opredelili 
točnejše cilje, se moramo strinjati tudi o tem, kako jih moramo doseči – 
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opredeliti moramo Kazalce kakovosti postopka (ali 'kriterije uspeha'), ki jim 

moramo zadostiti, preden lahko smatramo, da smo nek cilj dosegli. Kazalci 
kakovosti postopka so lahko ali:  

 
 Kvantitativni indikatorji – objektivno preverljivi in izmerljivi kriteriji, kot 

na primer število oseb, ki so bile na usposabljanju, njihova razporeditev po 

starosti/drţavi/industrijski panogi/spolu, število izdelanih publikacij, število 
obiskovalcev neke konference 

 Kvalitativni indikatorji – objektivno preverljivi, a neizmerljivi kriteriji, ki 
se recimo tičejo sprememb v znanju, spretnostih, vedenju in odnosu, pa 
tudi sprememb pri procesih, strukturah in sistemih.  

 
Kazalci kakovosti postopka se lahko predstavijo v različnih oblikah. Tukaj je 

nekaj primerov:  
 

Prvi primer 
 

Cilj: 
Izvesti analizo potreb glede znanja in spretnosti predstavnic ţenskega sindikata, ki se tičejo 
osnovnih vprašanj zdravja in varnosti na delovnem mestu, s katero bi se prispevalo k razvoju 
pilotnega tečaja usposabljanja.   

 

Kazalci kakovosti postopka:  
 

Kvantitativni indikatorji:  
 
 Na anketo odgovori najmanj 100 predstavnic iz 3 nacionalnih sindikatov iz različnih 

drţav 

 Poročilo je izdelano do konca 4. meseca projekta  

 

Kvalitativni indikatorji:  
 Anketa prinese vse osnovne študijske podatke na vseh fokusnih področjih, ki se jih  

lahko uporabi v kasnejših evalvacijskih študijah  

 Poročilo pregledajo in potrdijo funkcionarji za zdravje in varnost pri 3 nacionalnih 

sindikatih  

 Poročilo pregleda in odobri ekipa projektnih pedagogov z mnenjem, da vsebuje 

zadostne informacije za razvijanje modulov usposabljanja v 5. delovnem paketu.  

 
 

Drugi primer  
 

Cilj: 
Izvesti poldnevne dogodke za osveščanje o moţnostih učenja za sindikate za 
ciljno publiko po 250 ljudi v 10 regionalnih centrih.  

 

Kazalci kakovosti postopka: 

 
Kvantitativni kazalci 

 Najmanjše število prisotnih: 2,500 

 Najmanjše število sodelujočih na dogodek: 150 

10 dogodkov izvedenih med 6. in 9. mesecem projekta  

 Vsaj 60% zadovoljstvo z vsakim dogodkom, kakor zapisano v vprašalnikih  
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 Najmanj 25% vseh prisotnih zahteva podrobnosti o prihajajočih tečajih 

usposabljanja  

 Vsaj 10% se nato prijavi za tečaje.  

 

 

Tretji primer19
 

 

 

Evalvacija transnacionalnega dogodka/tečaja/konference na osnovi različnih 

kazalcev kakovosti postopka. Vsak kazalec se ocenjuje med 1 in 4. Primer le 
enega takih indikatorjev je prikazan spodaj skupaj z njim povezanimi opisi o 
ravni kakovosti postopka.  

 
Ključno področje: Kakovost transnacionalnega dogodka  

 
Kazalec kakovosti postopka 1.1 Vloţek v dogodek s strani projektnih 
partnerjev  

 
Opis: Ta kazalec kakovosti postopka se tiče sledečega:  

 Koliko vsak od partnerjev vloţi v transnacionalni dogodek  

 Dokazi za to, da si partnerji med samim dogodkom ali v okviru celotnega 

projekta med seboj delijo vloge in zadolţitve  

 
Nanaša se na kakovost transnacionalnega partnerstva v smislu prispevka 
vsakega partnerja k elementu dogodka pri transnacionalnem projektu, 

obstajajo pa jasni dokazi o ustrezni razdelitvi nalog in zadolţitev.  

 
     Izvedba na ravni 4 

 Vsak partner odigra vlogo pri pripravi in izvedbi dogodka v skladu z   

     vnaprej dogovorjeno razdelitvijo vlog in zadolţitev.  

 Imamo jasne dokaze za kolaborativni pristop, močno timsko delo  

 
      Izvedba na ravni 2 

   Razdelitve vlog in zadolţitev med partnerji niso jasne in posledično lahko 
pride do tega, da partnerji ne prispevajo tistega, kar se od njih zahteva.  

   Kadar pride do teţav, obstajajo jasni dokazi za pomanjkanje neke zaveze, 
da se najde rešitev, ki je sprejemljiva za vse. 

 
Poleg kazalcev kakovosti postopka, ki se tičejo specifičnih ciljev, bo projekt 

imel še druge posredne kazalce kakovosti postopka, kot so recimo proračun, 
urnik in mejnik, na osnovi katerih se bo ocenjeval napredek. Ti kazalci so 
običajno kvantitativni in bodo verjetno najpomembnejši pri spremljanju.  

 
Pri nekaterih evalvacijah bo morda koristno postaviti zunanje kriterije, na 
osnovi katerih se bo ocenjevala kakovost postopka. V tem kontekstu bo 

kriterij nek standard učinkovitosti, ki ga je dosegla podobna dejavnost ali 

                                                 
19 Ta primer izhaja iz knjige McLeod, R. Guidelines for Evaluating Your European Project (2003), na voljo 

na: http://www.aberdeen-education.org.uk/european/ftp/GUIDELINES FOR EVALUATING 

YOUR EUROPEAN PROJECT.doc 

 

http://www.aberdeen-education.org.uk/european/ftp/GUIDELINES
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projekt v podobnem sektorju okolja. 
 

Načrtovanje spremljanja in evalvacije  
 

Projekt je zapletena celota in nemogoče je spremljati in oceniti vse njegove 
dimenzije in vidike. Moramo biti selektivni in razviti nek načrt - ali bolje, dva 

načrta: načrt o spremljanju dejavnosti in načrt evalvacije. Ko ju pripravljamo, 
moramo odgovoriti na podoben sklop ključnih vprašanj:  

 
 Zakaj izvajamo to določeno spremljanje ali evalvacijo? Kakšen je 

njegov/njen namen? Za koga pričakujemo, da bo imel neposredno korist 
od rezultatov in na kakšen način?    

 Kaj  bo spremljanje in evalvacija? Med projektno ekipo in drugimi 

glavnimi udeleţenci na projektu mora obstajati soglasje o ključnih vidikih 
projekta, ki jih je potrebno spremljati. Vsekakor bomo ţeleli redno 
spremljati napredek na osnovi proračuna in urnika. Obstajajo tudi drugi 

vidiki projekta, ki jih bomo morda ţeleli stalno spremljati, vključno z 
vodenjem, komunikacijo in sodelovanjem partnerjev. Poleg tega se bodo 

ključni vidiki specifičnih nalog razlikovali glede na projekt. Nekateri vidiki 
spremljanja bodo verjetno pomembni na določenih točkah ţivljenjskega 
ciklusa projekta, spet drugje pa ne bodo, zato je to pomembno imeti v 

mislih, kadar pripravljamo načrt. Naše odločitve na tem mestu bodo 
oblikovali odgovori, ki jih imamo glede ciljev pri določeni izvedbi 

 
Podobno mora obstajati soglasje o fokusih, ki jih je treba izbrati za evalvacijo 
in na osnovi katerih bodo ti izbrani vidiki ocenjeni. Kriteriji se bodo razlikovali 

glede na točno vsebino in metodologijo projekta, vendar lahko med širšimi, 
bolj splošnimi kategorijami morda razmislimo o sledečih:  

 
 Relevantnost in ustreznost zasnove projekta – do kakšne mere so bili 

cilji projekta relevantni za razvijajoče se potrebe in prioritete v ciljni 
populaciji? Ali še ostajajo relevantni?  

 Gospodarna izraba – kako gospodarno projekt uporablja svoje vire? Ali je 
denar kar najbolje porabljen?  

 Učinkovitost– v kolikšni meri so rezultati in izidi projekta prispevali k 
doseganju ciljev projekta? Je bila vsebina projekta ustrezna? Sta bila 

ustrezna tudi uporabljena metodologija in pristop? Katere teţave so se 
pojavile in kako se jim morda lahko izognemo v prihodnosti?  

 Inovativnost  –  v kolikšni meri je projektu uspelo biti    inovativen? 

Katere so bile nove značilnosti dejavnosti in produktov? Kaj lahko morda 
ovira integracijo teh inovacij?  

 Vpliv – kakšen vpliv ima projekt na svoje širše okolje? Kako se rezultati in 
izidi projekta primerjajo s potrebami njegove ciljen populacije?   

 Trajnost – kakšna je verjetnost, da bodo pozitivni rezultati projekta trajali 
še potem, ko bo projekt potekel? Katere korake morajo storiti partnerji, da 

zagotovijo, da se lahko dejavnosti ohranijo in se na njih gradi pri 
posameznih partnerjih ali pri celotnem konzorciju.  

 Kdaj  bosta spremljanje in evalvacija potekala? V nekaterih primerih 

pogodbeni pogoji v določeni meri določajo sledeče: zahteva se evalvacijsko 
poročilo na sredini in na koncu projekta ali pa se recimo vsako četrtletje 

zahtevajo poročila o napredku in finančni obračuni. V mnogih primerih pa 
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te formalne zahteve po poročanju ne zadostujejo za spremljanje, potrebno 

za učinkovit potek projekta in priporočljivo je najprej pripraviti načrt na 
osnovi tega, za kar menimo, da so potrebe projekta. Lahko nam je tudi v 

pomoč, če interna finančna poročila pripravljamo pogosteje, kot zahteva 
pogodba, da lahko bolje upravljamo z viri projekta. Tudi pri evalvaciji je 
pogosto pomembno izvesti anketo na začetku projekta, da dobimo vpogled 

v temeljne pogoje, v katere bo posegel projekt, čeprav formalne zahteve 
morda ni.  

 

 Kako bomo spremljali in ocenjevali izbrane vidike projekta? To je morda 
najbolj zahtevno in zapleteno vprašanje, še posebej, kar se tiče evalvacije.  

 
Pri formativni evalvaciji je morda ustrezno izvesti dokaj neformalno 

samoovrednotenje. Pri tem se recimo morda povabi vse partnerje, da si 
širše pogledajo projekt kot celoto in razmislijo o tem, kako učinkovit je na 
osnovi ciljev in programov dela ter tudi da navajajo dokaze za svoje 

zaključke. O teh stališčih se lahko nato razpravlja in doseţe soglasje o 
enem ali dveh področjih, ki se ju bo natančno proučilo, kar vodi do 

priprave kratkega poročila in nadaljnje razprave o tem, kako se soočiti s 
teţavami, ki smo jih odkrili. 

 

     V drugih situacijah, še posebej, kar se tiče končnega evalvacijskega poročila, 
je morda ustrezna bolj formalna metodologija. V to običajno sodi:   

 
 Izbor metod za zbiranje podatkov – recimo tabele za evalvacijo tečajev, 

vprašalniki po pošti, posneti pogovori, fokusne skupine, opazovanje 

sodelujočih, konference na spletu, dnevniki dejavnosti, raziskovanje po 
knjiţnici  

 Opredelitev virov podatkov – partnerji projekta, udeleţenci na projektu, 

sodelujoči in koristniki projekta, drugi posamezniki, skupine in 
organizacije, objavljena poročila 

 Pretvorba orodij za zbiranje podatkov – sestavljanje vprašalnikov, 
smernic za izpraševalce, priprava gradiv za rabo s fokusnimi skupinami  

 Odločitev o tem, kako se bo podatke obdelalo, analiziralo in 

interpretiralo – odvisno od izbrane vrste naloge in podatkov v to lahko 

sodi mnogo različnih tehnik. Ponekod v to sodijo numerične tabele, 
tehnika kontingenčnih tabel in v nekaterih primerih tudi bolj napredne 
oblike statistične analize. Drugi pristopi so lahko morda bolj opisni in 

impresivni. V vseh primerih pa so jasno opredeljeni kazalci učinkovitosti 
v pomoč pri izogibanju nedorečenosti in subjektivnosti pri interpretaciji 

rezultatov. Kadar teh kriterijev ni, je potem pomembno, da čim bolj 
natančno določimo temeljne predpostavke za analizo in intepretacijo 
rezultatov.  

 Doseči soglasje o tem, kako se bo o rezultatih poročalo in se jih razširilo 

– recimo z objavljenim poročilom, ki se ga bo predstavilo na neki 
konferenci, notranjim poročilom za OVP (Odbor za vodenje projekta), s 

predstavitvijo za projektno ekipo in neposredne udeleţence na projektu  

   Kdo bo zadolţen za izvajanje spremljanja in evalvacij? To se bo seveda 
razlikovalo glede na odločitve, ki ste jih sprejeli v zvezi z nekaterimi 

prejšnjimi točkami. Verjetno bo največ spremljanja izvajal direktor 
projekta, vodja projekta ali OVP. Lahko pa obstajajo kaki vidiki, ki se jih 

lahko prenese na druge partnerje projekta. Pri evalvaciji je treba sprejeti 
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ključno odločitev o tem, ali bo projekt najel zunanjega evalvatorja 

projekta, ali bo za to zadolţil enega od partnerjev ali pa bo projektna 
ekipa izvajala neko obliko kolektivne evalvacije. Odločitev bodo deloma 

določali velikost in zapletenost projekta ter viri, ki so zanj na voljo. V 
celoti gledano pa priporočamo, da, kadar je to mogoče, projekt imenuje 
nekoga z ustreznimi veščinami in strokovnim znanjem, da bo zadolţen 

izključno za ta vidik projektnega dela. To bo recimo morda kdo iz oddelka 
za izobraţevanje pri nekem sindikatu, ki ne sodeluje pri projektu ali kdo s 

kake univerze.  

 
Ključnega pomena je, da pri načrtovanju evalvacije sodelujejo vsi partnerji in 

udeleţenci na projektu. Njihovi pogledi morajo voditi ocenjevalca pri 
opredeljevanju ključnih vidikov projekta, ki jih bo izbral za evalvacijo; pri 

zbiranju podatkov bo potreboval njihovo pomoč, morajo pa tudi imeti 
občutek, da so zares nekaj vloţili v rezultate. Pomembno je tudi, da projekt 

da priloţnost partnerjem, sodelujočim in udeleţencem, da razpravljajo in 
komentirajo osnutek poročila, idealno v obliki delavnice. Najpomembneje pa 
je, da skupaj razmislijo o tem, kaj so se naučili in kakšen pomen bo to imelo 

za prihodnost.  
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7. poglavje 
 

Evropska unija 
 

 

 

V prvem poglavju smo razmišljali o pomenu sveţih pobud na področju 
sindikalnega izobraţevanja na evropski ravni in še posebej o potrebi po 

projektih, ki bi se lahko izvajali transnacionalno. Da pa bi te pobude učinkovito 
delovale, je potrebno vedeti nekaj o:  

 
 političnih in ekonomskih strukturah Evropske unije  

 ključnih politikah in prioritetah, ki jih spodbuja  

 mestu izobraţevanja in usposabljanja pri spodbujanju teh politik  

 ključnih ukrepih in inštrumentih na področju izobraţevanja, ki jih Evropska 
unija sprejema za implementacijo teh politik.  

 
To skupaj z dopolnilnim razmišljanjem o tem, kako se Evropska unija zadeva 

sindikatov in še posebej kako se tiče politik in prioritet Evropske sindikalne 
konfederacije, je glavni fokus drugega dela vodnika. Gre za izredno pomembne 

informacije, ki jih je pametno imeti, če ţelite razviti transnacionalni projekt, ki 
bo tako privlačen in uporaben s stališča sindikatov in bo tudi verjetno prispeval 
k realizaciji politike EU ter se izkazal za upravičenega za podporo.  

 
Mnogim od nas se zdi svet Evropske unije zapleten in oddaljen. Gre za svet, ki 

se stalno spreminja in razvija – in stališča v zvezi z Evropsko unijo, njenimi 
politikami in prihodnjo usmeritvijo se prav tako razlikujejo znotraj sindikatov v 
različnih drţavah članicah kot med splošno populacijo teh drţav.  

 
Očitno pa je, da institucije Evropske unije igrajo vse večjo vlogo pri oblikovanju 
našega ţivljenja na drţavni in regionalni ravni, da je enotni trg pomemben 

dejavnik v naših nacionalnih gospodarstvih in da direktive o različnih druţbenih 
vprašanjih in vprašanjih blaginje oblikujejo vse večji deleţ domače zakonodaje.  

 
Evropska unija je za sindikate posebej pomembna zato, ker  

 
 Oblikuje politike in spodbuja delovanje z daljnoseţnim vplivom na osrednje 

vidike gospodarskega in druţbenega ţivljenja v drţavah članicah.  

 Priznava določene osnovne, temeljne pravice delavcev in njihovih 
predstavniških organizacijah in igra strukturirano vlogo za sindikate pri 

oblikovanju politik, zakonodaje in ukrepov.  

 Ima na voljo vire za spodbujanje svojih politik, nekatere se lahko uporabi za 

podpiranje dejavnosti sindikatov.  
 

Evropska unija in njene institucije  
 

Evropska unija je skupnost demokratičnih evropskih drţav, ki so se zavezale, da 

bodo delale skupaj in se odločile, da bodo nekatere elemente svoje suverenosti 
prenesle na skupne institucije, ki delujejo na evropski ravni. Evropska unija 

stalno raste od svoje ustanovitve dalje in danes vključuje 27 drţav članic s 
skupaj več kot 492 milijoni drţavljanov.  
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1951 Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska 

1973 Danska, Irska, Velika Britanija 

1981 Grčija 

1986 Portugalska, Španija 

1995 Avstrija, Finska, Švedska  

2004 Ciper, Češka republika, Estonija,  Latvija, Litva, Madţarska, 
Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija  

2007 Bolgarija, Romunija 

 

 

V Unijo so vključena tudi francoska, portugalska in španska čezmorska ozemlja, 

vključno s sledečimi: Azori, Kanarski otoki, Gvadalupe, Gvajana, Martinique in 
Réunion. Aktivno se tudi razmišlja o nadaljnjem širjenju. Trenutno so drţave 

kandidatke Turčija, Hrvaška in Makedonija, drţave Zahodnega Balkana 
(Albanija, Bosna in Hercegovina in Srbija vključno s Kosovom) pa so potencialne 
drţave kandidatke.  

 
Institucionalni sistem Evropske unije je teţko umestiti, ker je Unija bistveno več 

kot medvladna organizacija; ima svoj pravni status in pooblastila. Vzpostavljena 
je bila na osnovi serije pogodb, je zapleten sistem med seboj prepletenih teles z 

različnimi zadolţitvami in pooblastili in znotraj katerih se odloča preko več 
zapletenih pogajalskih in glasovalnih postopkov. Tukaj lahko le na kratko 
orišemo nekatere najpomembnejše elemente20

. 

 
Evropska unija je nastala na osnovi Maastrichtske pogodbe iz leta 1992. Se je 

pa proces evropske integracije začel ţe bistveno prej. Maastrichtska pogodba je 
predstavljala pomemben trenutek v razvojnem procesu. Prve korake se je 

storilo leta 1951 z razvojem Evropske skupnosti za premog in jeklo (ECSC), ki je 
vzpostavila skupno trţišče za premog in jeklo med Francijo, Nemčijo, Belgijo, 

Luksemburgom, Nizozemsko in Italijo. Temu je sledila ustanovitev Evropske 
skupnosti za jedrsko energijo (EURATOM)  in, najpomembneje, Evropske 
gospodarske skupnosti (EEC), ki sta bili ustanovljeni z Rimsko pogodbo leta 

1957. Te tri institucije so se nato leta 1986 z Enotno evropsko listino zdruţile v 
Evropsko skupnost (EC). Eden od ciljev te skupnosti je bil dokončati enotni trg 

do konca leta 1992.  

 
Maastrichtsko pogodbo sestavljajo trije 'stebri', ki so povezali Evropsko skupnost 
(prvi 'steber') z dvema novima – zahtevo po skupni zunanji in varnostni politiki 

ter skupni politiki na področju pravosodja in notranjih zadev – ki tvorijo 
Evropsko unijo (EU). Maastrichtska pogodba o Evropski uniji in predhodna 

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti sta bili kasneje predelani in dodani 
Amsterdamski pogodbi (1997), ki je stopila v veljavo maja 1999. Amsterdamska 

pogodba je poudarjala odgovornost za enotno delovanje na področju 
zaposlovanja, povečala svobodo gibanja, pa tudi sodelovanje na področju 
varnosti in, s pogledom naprej v razširjeno Unijo, uvedla bistvene spremembe 

na področju predstavništva in sprejemanja odločitev. Povečala je vlogo 
Evropskega parlamenta pri odločanju in bistveno zmanjšala število področij, na 

                                                 
20 Za več informacij o teh zadevah si poglejte spletno stran Evropske unije 
(http://europa.eu/abc/index_sl.htm) in peto, šesto ter sedmo prilogo.   

file:///F:\Prevajanje.us\(http:\europa.eu\abc\index_sl.ht
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katerih odločitve v Svetu ministrov zahtevajo soglasje.  Nadaljnje spremembe 

na področju strukture in postopkih odločanja v Uniji so bile uvedene s Pogodbo 
iz Nice (2001), ki je stopila v veljavo februarja 2003.  

 

Sedanje institucije Evropske unije  
 

Kakor je bilo predvideno v sedanjih pogodbah, Evropska unija deluje preko 
številnih ključnih institucij, vključno s Svetom EU, ki zastopa drţave članice, 
Evropskim parlamentom, ki zastopa drţavljane, in Evropsko komisijo, ki deluje 

kot neke vrste drţavna uprava za EU. 

 

Svet Evropske unije  
 

Svet Evropske unije21  (poznamo ga tudi kot Svet ministrov) je glavni organ 

odločanja znotraj Unije, ki si svoja pooblastila vse bolj deli s Parlamentom. 
Sestavljajo ga predstavniki vlad iz sedanjih 27 drţav članic:    
 

Avstrija Belgija Bolgarija Ciper Češka 
republika 

Danska Estonija Finska Francija Grčija 

Irska Italija Latvija Litva Luksemburg 

 

rg 
Madţarska Malta Nemčija Nizozemska Poljska 

Portugalska Romunija Slovaška Slovenija Španija 

Švedska Velika 
Britanija 

   

 

Vsaka od vlad na srečanja Sveta pošlje enega od svojih ministrov, čeprav se 

dejansko članstvo razlikuje glede na zadeve, o katerih se razpravlja. Zunanji 
ministri se recimo udeleţujejo srečanj o zunanji politiki, ministri za kmetijstvo 

sestankov o kmetijskih zadevah. Svetu predsedujeta predstavnik drţave članice, 
ki predseduje, pri čemer se drţave menjajo po sistemu rotacije vsakih šest 
mesecev. Svetu pomaga Odbor stalnih predstavnikov (COREPER), ki ga 

sestavljajo stalni predstavniki (ambasadorji) drţav članic Unije. Njegova glavna 
naloga je pripraviti podlago za srečanja Sveta.   

 
Evropski svet sestavljajo predsedniki in predsedniki vlad vseh drţav članic 

skupaj s predsednikom Evropske komisije. Je najvišji organ odločanja EU in se 
srečuje štirikrat letno. Med drugim je pooblaščen za reševanje vprašanj, o 
katerih Svet ministrov ne more doseči soglasja.  

 
Glede na tematiko se odločitve v Svetu ministrov in Evropskem svetu 
sprejemajo soglasno, z absolutno večino ali 'kvalificirano večino', kakor je 

določeno s pogodbami. Od 1. januarja 2007 se za kvalificirano večino zahteva, 
da je za najmanj 255 od skupno 345 glasov in večina (včasih dve tretjini) drţav 
članic, ki zastopajo vsaj 62% odstotkov prebivalstva EU.  
 

 

                                                 
21 Glej http://ue.eu.int/ 

http://ue.eu.int/
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Evropski parlament  

 
Evropski parlament22, ki ga od leta 1979 neposredno volijo volivci v drţavah 

članicah, trenutno sestavlja 785 članov (članov Evropskega parlamenta) s 5-
letnim nadatom. Znotraj parlamenta se evropski poslanci zdruţujejo glede na 
strankarsko, politično pripadnost, ne pa nacionalno pripadnost. Po Rimski 

pogodbi je imel Parlament izključno posvetovalno vlogo. Vendar pa so kasnejše 
pogodbe povečale njegov vpliv na dopolnjevanje ali celo sprejemanje 

zakonodaje, tako da si v večini primerov odločanje delita Svet in Parlament. 
Parlament igra tudi pomembno vlogo pri zapletenem postopku sprejemanja 
letnega proračuna Unije. Delo Parlamenta je razdeljeno med Strasbourgom, kjer 

običajno potekajo seje celotnega parlamenta, Brusljem, kjer potekajo izredne 
seje in kjer delajo parlamentarne komisije, ter Luksemburgom, kjer ima sedeţ 

administracija.  

 
Evropska zakonodaja, ne glede na to, ali jo sprejme Svet ministrov ali pa jo 

skupaj sprejmeta Svet in Parlament, nastopa v eni od sledečih oblik:  
 

   Uredbe (zavezujoče in uporabne v vseh drţavah članicah, imajo prednost 
pred drţavnim pravom)  

   Direktive (zavezujoče glede namenov, pogojev, vendar imajo drţavne 
oblasti proste roke glede njihove oblike in metod za implementacijo)  

   Odločbe (zavezujoče za tiste stranke, na katere so naslovljene: vlade, 
institucije, zasebna podjetja) 

   Priporočila, mnenja, resolucije ali deklaracije (nezavezujoče). 

 
Parlament si deli sprejemanje odločitev s Svetom, uporabljajo pa se trije različni 
postopki glede na določeno zadevo:  
 

   Pri  postopku sodelovanja podaja svoja mnenja o osnutkih zakonodaje, ki 
jih predlaga Komisija. Komisija lahko tak osnutek dopolni in s tem vzame v 
obzir komentarje Parlamenta.    

   Pri postopku soglasja mora parlament dati soglasje za različne zadeve, 
vključno s povečevanjem članstva EU, mednarodnimi pogodbami in 

morebitnimi spremembami volilnih pravil.  

   Pri  postopku soodločanja, ki se uporablja na vse več področjih, vključno 

z notranjim trgom, prostim gibanjem delavcem, zdravjem, okoljem, 
izobraţevanjem in zadevami potrošnikov, ima enako moč odločanja kot 

Svet in lahko z absolutno večino zavrne zakonodajo, ki jo predlaga Svet.  

 
Parlament in Svet sta tudi zakonsko dolţna dobiti mnenja drugih teles, vključno 

s socialnimi partnerji, v različnih postopkih posvetovanja, odvisno od področja 
zakonodaje, preden se lahko nek predlog sprejme.  

 
Takšna zakonodaja, kakor je predlagana, mora biti v okviru in znotraj ciljev 
trenutne pogodbe in mora biti tudi v skladu z načelom subsidiarnosti. To 
pomembno načelo, uvedeno v Maastrichtski pogodbi, določa, da se sme 

Evropska unija ukvarjati le s tistimi zadevami, katerih se zaradi njihovega 
obsega ali vpliva ne da lotiti na nacionalni ali regionalni ravni.  

                                                 
22 Glej  http://www.europarl.eu/ 

http://www.europarl.eu/
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 Evropska komisija  
 

Kje pa torej zakonodaja nastane? Najprej jo v prvi instanci predlaga tretja 

ključna institucija – Evropska komisija23  - ki je pravzaprav javna uprava 
Unije. Od 1. januarja 2007 je sestavljena iz 27 komisarjev, iz vsake drţave po 

enega, ki so imenovani za 5 let. Osrednje pisarne Komisije so razdeljene med 
Brusljem in Luksemburgom in v njih dela pribliţno 20000 zaposlenih. Komisija 
ima tudi urade v vsaki od drţav članic, ki predvsem nudijo informacije24. 

 
Širše gledano Komisija deluje kot od Sveta in Parlamenta neodvisno telo in ima 

sledeče naloge:   
 

 predlagati zakonodajo  

 poskrbeti za izvajanje pogodb  

 poskrbeti, da se izvaja zakonodaja prava Unije pod nadzorom Evropskega 
sodišča  

 izvajati proračun in upravljati s programi financiranja  

 sproţiti letni in večletni medinstitucionalni program Unije  

 poskrbeti za zunanje zastopništvo Unije razen za skupno zunanjo in 

varnostno politiko.  

 
Komisijo sestavlja 39 generalnih direktoratov (DG) (vključno z notranjimi 

storitvami), vsak od njih pa je zadolţen za določeno področje delovanja – 
izobraţevanje in usposabljanje, energijo, kmetijstvo, zunanje zadeve, medije, 

tehnologijo, itd. Vsak od njih je neposredno odgovoren enemu od komisarjev25  , 
mora imeti sprejet program dela in finančni proračun, ki ta program podpira.  

 
Vsako leto se po dolgem pogajalskem postopku, v okviru katerega sodelujejo 
Komisija, Svet ministrov in Evropski parlament, sprejme proračun EU za 

naslednje leto. Proračunski postopek dejansko ne predstavlja izključno 
finančnega glasovanja, ampak enega od treh osrednjih postopkov, pri katerih 
vse tri institucije podajo politična mnenja (ki se ne prekrivajo vedno) o 

prioritetah Evropske unije.  

 

Evropsko sodišče  

Evropsko sodišče (ECJ)26, ki ga sestavlja 27 sodnikov in 8 generalnih 

pravobranilcev, razsoja o zadevah v zvezi z interpretacijo prava EU. V to sodi 
recimo odločati o trditvi Komisije, da neka drţava članica ni implementirala neke 

direktive. Razsoja tudi o zadevah, ki se tičejo interpretacije in uporabe EU 
zakonodaje, ki mu jih predajo drţavna sodišča. Te razsodbe so nato na 

drţavnem sodišču zavezujoče. ECJ lahko le interpretira pravo, ne pa odloča o 
prav in neprav glede določenega primera, ki ga nato preda nazaj drţavnemu 
sodišču.  
 

Evropsko računsko sodišče  

Evropsko računsko sodišče27,  ki ga sestavljajo po en predstavnik iz vsake 

                                                 
23 Glej http://ec.europa.eu/ 
24 Za seznam le-teh glej Sedmo prilogo. 
25  Za seznam sedanjih komisarjev in njihovih zadolţitev glej Šesto prilogo.   
26 Glej http://curia.europa.eu/ 
27 Glej http://www.eca.eu.int/ 

http://ec.europa.eu/
http://curia.europa.eu/


83   

drţave članice, je zadolţeno za revizijo proračuna Evropske unije in poročanje o 

svojem delu. Pooblaščeno je tudi za revidiranje katerekoli organizacije, ki 
prejema sredstva od EU in, kadar je to primerno, o morebitnih nepravilnostih 

poročati Evropskemu sodišču.  
 

Druga evropska telesa  
 

Svet ministrov, Evropski parlament, Evropska komisija, Evropski svet, Evropsko 
sodišče in Evropsko računsko sodišče so v celoti institucije EU, obstajajo pa 

številna druga pomembna evropska telesa:  
 

   Evropska centralna banka je zadolţena za monetarno politiko in za 
upravljanje z evrom.  

 Evropski Ombudsman se ukvarja s pritoţbami drţavljanov o 

malomarnosti kateregakoli EU telesa ali institucije.  

   Evropska investicijska banka pomaga dosegati cilje EU s financiranjem 
investicijskih projektov.  

 

Svetovalna telesa  
 

Evropskemu parlamentu, Komisiji in Svetu pomagata dve svetovalni telesi:  
 

   Odbor za gospodarske in socialne zadeve (ali EcoSoc)28, ki ga 
sestavlja 344 članov iz najbolj reprezentativnih nacionalnih organizacij 
(delodajalcev, delavcev in drugih interesnih skupin). Imenuje ga Svet 

za pet let, Odbor pa daje svetovalna mnenja na področjih, določenih v 
pogodbah, še posebej v glede notranjega trga in evropske socialne 

politike.  

 Odbor regij29 je bil ustanovljen na osnovi Maastrichtske pogodbe kot odziv 
na zahteve številnih drţav članic, da bi morale regionalne in lokalne oblasti 

neposredno delovati na ravni Unije. Odbor regij sestavlja 344 članov, s 
katerimi se je treba posvetovati o mnogih zadevah, vključno z 

izobraţevanjem, mladimi, kulturo in ekonomsko ter socialno kohezijo.  

 
Sistem zaključujejo številne agencije in druga telesa.  

 

Medinstitucionalna telesa  
 

 Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti izdaja, tiska in deli 
informacije o EU in njenih dejavnostih.  

 Evropski urad za izbor osebja zaposluje osebje za institucije EU in druga 
telesa.  
 

 Decentralizirane agencije  

22 specializiranih agencij Skupnosti opravlja specifične, znanstvene ali 

upravljalne naloge znotraj 'domene Skupnosti' (prvi steber Evropske unije):  

 
Agencija Skupnosti za nadzor ribištva  (CFCA) 

Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) 

Evropska agencija za obnovo  (EAR) 

                                                 
28 Glej http://eesc.europa.eu/ 
29 Glej http://www.cor.europa.eu/ 

http://europa.eu/agencies/community_agencies/cfca/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/cpvo/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/ear/index_en.htm
http://eesc.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
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Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu  (OSHA) 

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na 
zunanjih mejah drţav članic (FRONTEX) 

Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) 

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) 

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) 

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (v pripravi) 

Evropska agencija za okolje (EEA) 

Evropska agencija za varno hrano (EFSA) 

Evropska fundacija za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer  

(EUROFOUND) 

Evropska agencija za temeljne pravice (EFRA) (v pripravi) 

Evropski nadzorni organ za GNSS (EGSA) (v pripravi) 

Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) 

Evropska agencija za zdravila (EMEA) 

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami 
(EMCDDA) Evropska agencija za varnost omreţij in informacij (ENISA) 

Evropska ţelezniška agencija (ERA) 

Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) 

Urad za harmonizacijo na notranjem trgu EU (znamke in modeli) 
(OHIM) 

Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) 
 

 

Inštitut Evropske unije za varnostne študije in Satelitski center 
Evropske unije opravljata specifične naloge, ki se tičejo Skupne zunanje in 

varnostne politike ('drugega' stebra Evropske unije).    
 

Europol in  Eurojust  pomagata koordinirati pravosodno in policijsko 
sodelovanje pri kriminalnih zadevah ('tretji' steber Evropske unije).  
 

Pogodba o ustavi za Evropo  
 

Pogodba iz Nice je tudi priznala, da je potrebno še nadaljnje delo, da bo na voljo 
popolnoma učinkovit sklop institucij, ki bodo v stanju zadostiti zahtevam 

razširjene Evropske unije. Decembra 2001 se je Svet odločil, da ustanovi 
Konvencijo, v kateri bi sodelovali različni udeleţenci in v okviru katere bi začeli 
razpravo o prihodnosti EU. Na koncu je Konvencija pripravila osnutek Ustave, ki 

zdruţuje vse prejšnje pogodbe in vključuje nadaljnje reforme. Ta osnutek 
Pogodbe o ustavi za Evropo so predstavili medvladni konferenci (IGC) julija 

2003 in po kasnejših dopolnitvah jo je IGC sprejela junija 200430. 
 

Besedilo Pogodbe o ustavi za Evropo razjasnjuje vlogo Evropskega parlamenta, 

Sveta in Komisije. Bistveno povečuje obseg postopka soodločanja, ki bi se 

preimenoval v zakonodajni postopek (95% vse evropske zakonodaje bi 
sprejemala skupaj Parlament in Svet).  

 
Glavna institucionalna inovacija bi bila ustanovitev poloţaja zunanjega 

ministra Unije, ki bi zastopal Unijo na mednarodnem prizorišču.  

                                                 
30 Celotno besedilo ustave lahko najdete na:  http://www.europa.eu.int/constitution/index_sl.htm 

 

http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/osha/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/easa/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/cedefop/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/eea/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/efsa/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/eurofound/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/eurofound/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/emsa/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/emea/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/emcdda/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/emcdda/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/enisa/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/era/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/etf/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/ohim/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/ohim/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/ohim/index_en.htm
http://europa.eu.int/agencies/community_agencies/cdt/index_en.htm
http://www.iss-eu.org/
http://www.eusc.org/
http://www.eusc.org/
http://www.eusc.org/
http://www.eusc.org/
http://www.eurojust.eu.int/
http://www.eurojust.eu.int/
http://www.europa.eu.int/constitution/index_sl.htm
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Ustava bi tudi vzpostavila Evropski svet kot institucijo ločeno od Sveta 

ministrov. Evropski svet bi vodil Predsednik z omejenimi pooblastili in bi bil 
imenovan za dve leti in pol.  

 
Največje število sedeţev v Evropskem parlamentu bi bilo omejeno na 750 
(trenutno 785), z najmanj 6 in največ 96 sedeţi na drţavo članico.  

 
Sedanjo sestavo Komisije – en komisar na drţavo članico – bi se ohranilo do 
leta 2014. Zatem bi Komisijo sestavljali komisarji iz dveh tretjin drţav članic.  

 
Definicija glasovanja s kvalificirano večino pri odločanju v Svetu bi temeljila 
na 'dvojni večini' tako glasov drţav članic kot številu prebivalcev teh drţav, kar 

bi predstavljalo izraz dvojne legitimnosti Unije.  

 
Osnutek pogodbe bi bistveno posodobil določila na področju pravosodja in 

notranjih zadev, kar bi olajšalo in izboljšalo vzpostavljanje evropskega območja 
svobode, varnosti in pravičnosti. Drţave članice bi tudi imele moţnost, da 
tesnejše sodelujejo na področju obrambe.  

 
Ustava bi uvedla številna določila, s katerimi se ţelijo ustvariti bolj 
demokratične, transparentne in nadzorljive institucije EU, ki so bliţje drţavljanu. 

Vključevala bi tudi - kot svoj integralni del – Listino o temeljnih pravicah, ki 
bi se nanašala na enakopravnost, solidarnost, svobodo, pravice delavcev, 
drţavljanske pravice in pravičnost. Poleg tega bi se priznalo in okrepilo vlogo 

socialnih partnerjev, socialnega dialoga, polne zaposlenosti in socialnega 
trţnega gospodarstva.  

 
Evropska ustava naj bi stopila v veljavo 1. novembra 2006 po ratifikaciji drţav 
članic. Vendar pa je bila ratifikacija zavrnjena na francoskem referendumu 29. 
maja 2005 in na nizozemskem referendumu tri dni kasneje. Kljub temu koraku 

nazaj se je postopek ratifikacije nadaljeval, do sedaj pa je Pogodbo o ustavi za 
Evropo ratificiralo 18 drţav članic: Avstrija, Belgija, Ciper, Estonija, Finska, 

Grčija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madţarska, Malta, Nemčija, Slovaška, 
Slovenija in dve novi drţavi članici Bolgarija in Romunija.  

 
Prihodnost Ustave v trenutku, ko to pišemo, ostaja negotova. Sedanje nemško 
predsedstvo je pred kratkim nakazalo, da ţeli postopek v določeni meri 
pospešiti, kar podpirata tudi Komisija in Evropski parlament, vendar pa se 

mnoge drţave članice glede tega ne strinjajo.  

 
Pomembno je poudariti, da Evropska sindikalna konfederacija močno podpira 

predlagano Ustavo.31
 

 

Mehanizmi financiranja s strani EU  
 

Komisija je v okviru svoje pristojnosti za upravljanje s sredstvi EU preko 

različnih generalnih direktoratov in drugih pododdelkov zadolţena za 
vzpostavljanje različnih finančnih mehanizmov. Ti se, med drugim, tičejo 

odpravljanja regionalnih neravnovesij, razvijanja infrastrukturnih virov širom 

                                                 
31 Glej 9. poglavje. 



86   

Unije, izboljšanja gospodarske konkurenčnosti Unije in povečanja znanja ter 

dviga ravni osnovnih veščin Unije.  
 

Ti mehanizmi se pojavljajo v različnih oblikah – nekateri so veliki skladi za 
gospodarske intervencije, ki delujejo v partnerstvu z vladami drţav članic; spet 
pri drugih gre za podporo bolj omejenim projektom in programom dela, nekateri 

od teh mehanizmov so neposredno dostopni za različne skupine in organizacije. 
Podpora je v finančni obliki in je nekomercialne narave, namenjena za 

spodbujanje politik EU.  
 
Komisija preko različnih ukrepov lahko podpre izobraţevanje in usposabljanje. 

Ključni ukrepi so sestavljeni iz podpore preko:  

 
   strukturnih skladov 

   specifičnih programov financiranja, ki jih izvajajo nekateri generalni 
direktorati  

   drugih proračunskih sredstev  

 
Ker je vsak generalni direktorat do določene mere neodvisen, se lahko njegovi 

postopki, pravila in kriteriji za upravičenost za prijavo na posamezen program 
močno razlikujejo, pa tudi kultura, znotraj katere delujejo. Moţnosti za prijavo 

za podporo se periodično objavljajo kot Razpisi za zbiranje predlogov (Calls 
for Proposals) v Uradnem listu Evropskih skupnosti, ki izhaja vsak dan32, pa tudi 
preko spletne strani dotičnega generalnega direktorata in preko nacionalnih informacijskih 

centrov. Običajno je rok za oddajo prijave tri mesece po objavi razpisa, čeprav se 
to lahko razlikuje od enega programa do drugega. Pomembno je razločevati 

med Razpisi za zbiranje predlogov (Calls for Proposals), ki se nanašajo na 
finančno podporo in Razpisi za zbiranje ponudb (Calls for Tender), ki se 
nanašajo na zagotavljanje storitev za Komisijo na komercialni osnovi.  

 
Tretji del tega vodnika podrobneje proučuje moţnosti za finančno podporo. 

Vključuje poglavja o pomembnejših programih in proračunskih postavkah, ki 
podpiraj usposabljanje in izobraţevanje, kakor tudi vire financiranja, ki 
podpirajo delo v drţavah izven EU.   

 
Najprej pa bi bilo koristno, če si pogledamo trenutna politična vprašanja EU, da 
bomo globlje razumeli razmišljanje in prioritete, iz katerih izhaja kontekst 

različnih finančnih posegov.  
 

                                                 
32 Uradni list je na voljo na http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm. 

 

http://eur-lex.europa.eu/sl/index.ht
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8. poglavje 
 

 

Evropska unija: Nekaj ključnih političnih tematik 

 

 

Programi financiranja Evropske unije se ne ustvarjajo in upravljajo v vakuumu. 

Obstajajo kot instrumenti za spodbujanje politik EU.  
 

V tem poglavju bomo osvetlili nekaj sedanjih večjih tematik v politiki Evropske 
unije na področju, ki znajo biti zanimiva znotraj konteksta evropskega 
sindikalnega izobraţevanja. Če razvijate predlog projekta, za katerega boste 

ţeleli podporo EU, je pomembno razumeti nekatere trenutne pomembnejše 
interese Unije in kako se razvijajo. To vam bo pomagalo razmisliti in pojasniti 

Evropski komisiji, eni od ključnih potencialnih udeleţencev na projektu, kako 
lahko vaš projekt prispeva k doseganju njenih ciljev.  

 
Gre za ogromno in zapleteno področje. Tukaj lahko navedemo zgolj nekaj 

pokazateljev pomembnejših tematik, kako so se razvijale, skupaj z nekaterimi 
referencami na ključne dokumente, pri katerih si lahko ustvarite bolj informirano 

sliko. Politike EU, ki se tičejo izobraţevanja in usposabljanja, si bomo 
podrobneje pogledali v drugi polovici tega poglavja.  

 

Gospodarska konsolidacija in harmonizacija  
 

V začetnih fazah se je evropska integracija osredotočala na ekonomsko 
kohezijo. Čeprav je v poznih 80-ih in na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja 
prišlo do bistvenega napredka, pa se načrtovana izvedba popolnoma 

integriranega enotnega trga do leta 1992 ni uresničila. Ta cilj je še treba doseči 
in predstavlja eno od glavnih nalog Unije, ki še potekajo.  

 
Najpomembnejši korak v zadnjem desetletju je bila uvedba Ekonomske in 

monetarne unije (EMU) leta 1999 in sprejem evra kot skupne valute pri 12 od 
takratnih 15 drţav članic.33 Na splošno gledano je bila uvedba evra uspešna, 

čeprav še vedno ostaja sporen v nekaterih drţavah, ki ga do tega trenutka še 
niso uvedla. Kontroverzna je tudi nadaljnja ekonomska integracija, vključno z, 
recimo, uskladitvijo davčnih reţimov. Kljub temu, da gibanje v smeri bolj 

integrirane Evrope ţene ukvarjanje z ekonomskimi zadevami, pa Evropska unija 
priznava, da trţišče ne obstaja v izolaciji in se tudi trudi vzpostaviti 'Socialno 

Evropo', kar je najbolj prisotno v Socialnem poglavju Maastrichtske pogodbe.  
 

Širjenje EU  
 

Eden od glavnih elementov tako-imenovane 'Agende 2000'34  je bilo širjenje 

Evropske unije in potreba po tem, da se drţave kandidatke pripravi na 

                                                 
33 Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska in 

Španija. Tem začetnim članom Evro območja se je 1. Januarja 2007 pridruţila Slovenija. Tudi druge nove 
drţave članice so nakazale, da ţelijo v prihajajočih letih uvesti evro. Za več informacij o Evru glej: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Eurozone. 
34 Agenda 2000 je bil akcijski program, glavna cilja sta bila okrepiti politike Skupnosti in dati Evropski uniji 

nov okvir za financiranje priprav na širjenje v letih 2005-2006. Za več informacij prosim glej:   
http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eurozone
http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm
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pridruţitev razširjeni Uniji. Pri tem so morale drţave prilagoditi svoje socialne in 

ekonomske sisteme, vključno z določili na področju izobraţevanja in 
usposabljanja. Prvega maja 2004 je 10 drţav postalo članic Evropske unije35, 

prvega januarja 2007 pa sta jim sledili Bolgarija in Romunija. Te nove drţave 
članice sedaj formalno sodelujejo pri sprejemanju vseh odločitev Evropske unije, 
vključno z upravljanjem njenih  Strukturnih skladov in programov EU, kot sta 

recimo Program vseţivljenjskega učenja in Sedmi okvirni program za 
znanost in tehnološki razvoj.  

 
Učinek te velike širitve EU bo treba še proučiti, vendar pa, čeprav načelno 

podpirajo širitev, se evropski sindikati močno bojijo preseljevanja podjetij v 
nove drţave članice in moţnosti 'socialnega dumpinga'. Predvidena je še 

nadaljnja širitev: Hrvaška in Bivša jugoslovanska republika Makedonija sta v 
tem trenutku drţavi kandidatki; Albanija, Bosna, Kosovo, Črna gora in Srbija pa 
naj bi se EU pridruţile nekoč v prihodnosti; najbolj sporno pa je seveda 

vprašanje Turčije.  

 

Lizbonska strategija: V smeri Evrope inovacij in znanja  
 

Potreba po tem, da Evropska unija postane bolj konkurenčna v gospodarskem 

smislu, je pomembno vprašanje od 90-ih let prejšnjega stoletja dalje. Med 
prvimi omembami je bela knjiga Komisije iz decembra 1993 o Rasti, 

konkurenčnosti in zaposlovanju36. Najpomembnejši in odločilni okvir za vse 
kasnejše politike Skupnosti na tem področju pa je bilo oblikovanje tako-
imenovane 'Lizbonske strategije' na srečanju Evropskega sveta v marcu 

2007. Ta strategija je Evropski uniji postavila 
 

'nov strateški cilj za naslednje desetletje: postati najbolj konkurenčno in 

dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki je sposobno trajne 
gospodarske rasti z vse več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno 

kohezijo. Za dosego tega cilja je potrebna celostna strategija, ki cilja na  
 

'nov strateški cilj za naslednje desetletje: postati najbolj konkurenčno in 

dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki je sposobno trajne 
gospodarske rasti z vse več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno 

kohezijo. Za dosego tega cilja je potrebna celostna strategija, ki cilja na  
 

 pripravo prehoda na gospodarstvo in druţbo, ki temeljita na znanju, z 

boljšimi politikami za področje informacijske druţbe in R&R, pa tudi s 
pospešitvijo procesa strukturne reforme za konkurenčnost in inovativnost in 
tudi zaključitvijo notranjega trga; 

 modernizacijo evropskega socialnega modela, investicije v ljudi in boj proti 
druţbeni izključenosti;  

 ohranjanje zdravega gospodarskega pogleda in spodbudne moţnosti za rast 
z izvajanjem ustrezne mešanice makroekonomskih politik.‟37 

 

'Gospodarstvo, ki temelji na znanju' ni jasno opredeljen koncept. Nastal je na 

                                                 
35 Ciper, Češka republika, Estonija, Litva, Latvija, Madţarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija.  
36 Komisija Evropskih skupnosti (1993) Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways 

forward into the 21st  Century. CEC, Luksemburg (Bilten Evropskih skupnosti, dodatek 6/93). 
37 Za celotno besedilo zaključkov Sveta glej: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm#1. 

 

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm#1
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osnovi vse večjega zavedanja o izzivih naraščajoče globalizacije in hitrega 

razvoja informacijske tehnologije. Zahteva radikalno drugačno gospodarstvo kot 
so bila pretekla industrijska gospodarstva: gospodarstvo, v katerem so veščine 

in ustvarjalnost (visoke vrednosti) delavcev osrednjega pomena za raziskave, 
razvoj in stalne inovacije, na katerih temelji to novo gospodarstvo, ne pa na 
fizični delovni sili (z nizko vrednostjo). Posredno gre tudi za koriščenje novih 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij; nove vzorce fleksibilnega dela; 
nova komunikacijska omreţja; nove potrebe na področju izobraţevanja in 

usposabljanja, vključno s stalnim obnavljanjem in ponovnim usposabljanjem; 
nov občutek aktivnega drţavljanstva z novimi načini za dostopanje do vlade in 
javnih storitev; in povečano vključevanje skupin na robu druţbe.  

 
Ta ambiciozna strategija za preobrazbo evropskega gospodarstva do leta 2010 
ima več niti. Mednje ne sodijo le preprosto pritiskanje za nadaljnje 

makroekonomske reforme, vključno z bolj popolno implementacijo enotnega 
trţišča ali poskrbeti, da imajo vsi dostop do informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, ampak tudi globoke spremembe v socialni politiki in na področju 

izobraţevanja in usposabljanja. Strategija je tudi uvedla novo odprto metodo 
koordinacije pri oblikovanju in implementaciji politik. V to sodi sodelovanje in 

razprave med Komisijo in drţavami članicami s polnim sodelovanjem socialnih 
partnerjev, na osnovi katerih bi se zedinili o načrtih s specifičnimi cilji za 

implementacijo različnih dimenzij strategije in pri tem vzeli v obzir nacionalne in 
regionalne okoliščine.  

 
Lizbonska strategija, z nekaterimi kasnejšimi razširitvami, ostaja ključno gonilo 

politike EU na teh področjih. Je pa postalo tudi jasno, da bo njene ambiciozne 
cilje in urnik teţko doseči. Po poročilu Skupine visokih predstavnikov stroke je 
Komisija v svojem pregledu Lizbonske strategije za leto 2005 prišla do 

zaključka38, da je dosedanji napredek premajhen in zahtevala, da EU in drţave 
članice ponovno vzpostavijo partnerstvo, ki se osredotoča na 'doseganje 

močnejše in dolgotrajne rasti in na ustvarjanje več in boljših delovnih mest.'  

 
V sledečih razdelkih si bomo pogledali razvoj nekaterih ključnih med seboj 
povezanih področij, ki se med seboj tudi prekrivajo in prispevajo k Lizbonski 
strategiji.  

 

Zaposlovanje 
 

Sredi 90-ih let prejšnjega stoletja je vse bolj rasel interes za soočanje z 

naraščajočo brezposelnostjo v številnih drţavah članicah. Amsterdamska 
pogodba39 je prvič odprla moţnost za koordinirano strategijo zaposlovanja drţav 
članic. Ta moţnost se je konsolidirala na srečanju Evropskega sveta v 

Luksemburgu novembra 1997, ki je natančno opredelil štiri 'stebre' Evropske 
zaposlovalne strategije40

: 
 

                                                 
38 Working Together for Jobs and Growth: a new start for the Lisbon Strategy (COM (2005)24) si lahko 

shranite na računalnik na: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0024en01.pdf 
39 Za informacije o Amsterdamski pogodbi glej http://europa.eu/scadplus/leg/en/s50000.htm 
40 Za informacije o Vrhovnem srečanju v Luksemburgu o zaposlovanju glej:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0024en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0024en01.pdf
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s50000.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm


90   

 Izboljšati zaposljivost delavcev  

 Razvijati podjetniško naravnanost  

 Krepiti sposobnost prilagajanja podjetij in delavcev  

 Dati sveţ zagon politiki enakih moţnosti.  
 

Vrhovno srečanje v Luksemburgu je tudi lansiralo Evropsko zaposlovalno 

strategijo (EES), ki je zasnovana tako, da usmerja in zagotavlja koordinacijo 
prioritet zaposlovalne politike drţav članic na ravni EU.  

 
Eden od ciljev Lizbonske strategije leta 2000 je bilo do leta 2010 ponovno 
vzpostaviti pogoje za polno zaposlenost, kar je vključevalo specifične cilje za 

dviganje stopnje zaposlenosti v celotni EU z 61% do čim bliţje 70% do 2010 in 
poskrbeti, da se deleţ zaposlenih ţensk v istem obdobju dvigne z 51% na 60%. 
Svet ministrov je za temeljne referenčne točke vzel štiri stebre EES in na njihovi 

osnovi sprejel letne Smernice za zaposlovalno politiko za drţave članice, ki so 
leta 2003 zahtevale, da se drţave posvetujejo z vsemi stranmi v gospodarstvu 

in da se vsako leto pripravi ter Komisiji posreduje Nacionalni akcijski program 
zaposlovanja (NAP). Ti programi temeljijo na zgoraj omenjenih smernicah in 
vključujejo specifične akcijske načrte, ki se merijo po proizvodnji končnih 

uporabnikov in rokih za implementacijo.  

 
Po poročilu o napredku Lizbonske strategije leta 2005 se je EES popolnoma 

prenovil, da bi se s tem izboljšala strategija zaposlovanja. Novi EES proces za 
triletno obdobje 2005-2008 sestavljajo:  
 

 Integrirane smernice zaposlovanja41: skupne prioritete, ki jih predlaga 

Komisija in z njimi soglaša Evropski svet. Niso več omejene le na politike 
aktivnega zaposlovanja, ampak se tičejo tudi socialnih, izobraţevalnih, 
davčnih, podjetniških in regionalnih politik 

 Nacionalni programi reform42: ti programi, ki jih pripravljajo 
posamezne drţave članice in ki urejajo implementacijo smernic na 
nacionalni in regionalni ravni, so zamenjali prejšnje NAP-e.   

      Skupno poročilo o zaposlovanju:  poglavje o zaposlovanju v letnem 
poročilu o napredku, ki ga sprejme Svet  

      Priporočila: Komisija lahko Svetu predlaga, da izda priporočila za 
specifične drţave   

      Letno poročilo o napredku EU: Komisija letno proučuje napredek tako 
na ravni drţav članic kot Skupnosti na osnovi ocene glede implementacije 

nacionalnih programov in Lizbonske strategije.  

 
Pripomba Komisije na predlagane smernice za 2007 je pokazala, da čeprav 

zaposlenost raste, je še vedno več pomembnih izzivov:  
 

   Produktivnost in kakovost delovnih mest sta ostali nizki.  

   Kritični ostajajo izzivi globalizacije in starajočega se prebivalstva  

   Najslabša implementacija politik je bila na področju povečevanja 
prilagodljivosti podjetij in delavcev  

                                                 
41 Smernice za politike zaposlovanja lahko dobite na: 

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/guidelines_en.htm 
42 Če ţelite izvedeti več o Nacionalnih programih reform, glejte: 
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/national_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/guidelines_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/national_en.htm
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   Še vedno zelo malo starejših od 45 let sodeluje pri vseţivljenjskem učenju. 
 

Ena od rešitev, ki jo Komisija ţeli proučiti, je sprejetje 'flexicurity' pristopa, ki 

bi na trgu dela kombiniral fleksibilnost in varnost, temeljil pa bi na:  
 

   fleksibilnih pogodbenih dogovorih  

   aktivnih politikah zaposlovanja 

   zagotavljanju vseţivljenjskega učenja 

   posodobljenih določilih socialnega varstva, ki bi podpirala mobilnost delovne 

sile kjerkoli znotraj EU  
 

Glavni vir finančne podpore EU-ja za implementacijo EES je Evropski socialni 
sklad, ki financira ukrepe za izboljšanje zaposljivosti in za boj proti 

brezposelnosti. Od leta 2007 ga dopolnjuje Program PROGRESS. 

 

Za vsakogar, ki razmišlja o tem, da bi razvil večji projekt, tudi na lokalni ravni, 
je pomembno, da v širšem smislu pozna trenutne smernice EU in predvsem 

vsebino Nacionalnih programov reform za dano leto, saj bo to pomemben 
dejavnik za določanje, kako se moraj načrtovati in financirati posegi drţave, 

regionalnih, lokalnih oblasti ter zasebnih podjetij.  
 

Socialna politika  
 

Lizbonska agenda povezuje gospodarsko rast in zaposlovanje s podpiranjem 

prenovljenega in posodobljenega socialnega modela, ki se lahko sooča z 
vprašanji socialne vključenosti. Dejansko sta v Socialni agendi (SPA), ki je bila 
lansirana leta 2000 kot zemljevid EU za implementacijo Lizbonske strategije, 

vključeni dve področji zaposlovanja in socialne politike. Poleg implementacije 
EES si je SPA za cilj zadala tudi ustvariti skupen sklop ciljev za politike socialne 

zaščite in socialno kohezijo, integrirati enake pravice za moške in ţenske, 
izboljšati industrijske odnose in socialni dialog. Ciljala je tudi na izboljšanje 
zdravja in varnosti na delovnem mestu kot del lizbonske kampanje za 'več in 

boljša delovna mesta'.  

 
Po poročilu o Lizbonski strategiji na sredini obdobja leta 2005, je bila lansirana 
nova Socialna agenda43  s sledečimi cilji, razdeljenimi na dve področji:  

 
Zaposlovanje: 

   Ustvariti evropski trg dela, in sicer tako, da se delavcem omogoči, da lahko 
uţivajo pravice iz socialnega zavarovanja in pokojnine, kadar delajo v drugi 
drţavi članici in da se vzpostavi neobvezen okvir za pogajanja o kolektivnih 

pogodbah preko meja; Komisija bo tudi proučila tranzicijska obdobja za 
delavce iz novih drţav članic  

   Več ljudem zagotoviti boljša delovna mesta, še posebej preko Evropske 

pobude za mlade in podpiranjem ţensk, da (ponovno) vstopijo trg dela  
   Posodobiti delovno zakonodajo, ki bo naslovila potrebe, ki so nastale zaradi 

novih oblik dela, še posebej pogodb za kratek čas; nova strategija na 
področju zdravja in varnosti  

   Izvajati postopek prestrukturiranja preko socialnega dialoga  

 

                                                 
43

 Glej: http://ec.europa.eu/employment_social/social_policy_agenda/social_pol_ag_en.html 

http://ec.europa.eu/employment_social/social_policy_agenda/social_pol_ag_en.html
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Revščina in enake priloţnosti  

   Analizirati vpliv starajočega se prebivalstva in prihodnosti odnosov med 
različnimi generacijami, z lansiranjem zelene knjige o demografiji  

   Podpirati drţave članice pri reformiranju pokojninskega in zdravstvenega 
sistema in soočanju z revščino  

   Se dotakniti diskriminacije in neenakosti; Komisija bo proučila sheme 
minimalnega dohodka v drţavah članicah in pripravila politični pristop za 

soočanje z diskriminacijo, še posebej z diskriminacijo etničnih manjšin, na 
primer Romov.  

   Spodbujati enake moţnosti med moškimi in ţenskami, z recimo 

ustanovitvijo instituta o spolih  
   Razjasniti vlogo in značilnosti socialnih storitev splošnega interesa.  
 

V tem trenutku se Socialna agenda Evropske unije izvaja preko podpore iz  

Programa PROGRESS in Evropskega socialnega sklada, pa tudi preko 
vidikov drugih pobud za financiranje, vključno s Programom vseţivljenjskega 

učenja in Proračunskimi postavkami socialnega dialoga. 

 

Raziskave in inovativnost  
 

„Raziskave in razvoj' ter 'inovativnost' so ključne besede v Lizbonski strategiji. 

Glede na bistveno vlogo, ki jo igrajo raziskave in razvoj pri ustvarjanju 
gospodarske rasti, Lizbonska strategija zahteva, da se raziskovalne dejavnosti 
na ravni Unije in posameznih drţav bolje integrira in koordinira, da bodo postale 

čimbolj učinkovite in inovativne pa tudi da se poskrbi, da Evropa nudi privlačne 
moţnosti za svoje najboljše raziskovalce. Da bi to lahko dosegli, podpira 

vzpostavitev Evropskega raziskovalnega območja44. Ti interesti so sluţili kot 
temelj za cilje tako Šestega kot tudi Sedmega okvirnega programa za 
raziskave in razvoj.  

 
Področje inovativnosti se stalno pojavlja v vseh programih financiranja, širom 
spektra od tehnoloških inovacij, do inovacij učnih načrtov, do inovativnih 
modelov za boj proti socialnih teţavam. Lizbonska strategija vključuje tudi 

poudarek na ustvarjanju privlačnega poslovnega okolja za inovativna podjetja, 
pri čemer se posebej osredotoča na spodbujanje malih in srednje velikih 

podjetij, ki se jih smatra za enega ključnih gonil za realizacijo novega na znanju 
temelječega gospodarstva. To se izvaja preko Okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovativnost, pa tudi preko posebnih ukrepov, ki podpirajo 

sodelovanje malih in srednje velikih podjetij v  Sedmem okvirnem programu.  

 

Informacijska druţba  
 

Področje informacijske in komunikacijske tehnologije še naprej ostaja 
pomembna točka strategije EU. Deloma je to neposreden element industrijske 

strategije, ko Unija stremi k temu, da bi izrabila opaţene prednosti pri recimo 
mobilni telefoniji in multimedijski produkciji. Informacijsko in komunikacijsko 
strategijo pa se umešča znotraj širšega socialnega konteksta gospodarstva, ki 

temelji na znanju in ki je vse bolj odvisen od IKT na vseh ravneh. To ima 
neposreden vpliv na drţavljanstvo.  

                                                 
44 Če ţelite izvedeti več o Evropskem raziskovalnem območju, si poglejte:  
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.html 

http://ec.europa.eu/research/era/index_en.html
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Politika EU se tudi ukvarja z omogočanjem dostopa do vseh teh novih oblik 

komunikacije.45 Poudarek je očiten v (značilno evropskem) terminu 
'Informacijska druţba' in v načinu, kako so 'Tehnologije informacijske druţbe' 

zamenjale prejšnjo 'Telematiko' za opisovanje teh dogodkov. Ti interesi so 
neposredno povezani z vprašanji, ki se tičejo usposabljanja in izobraţevanja, 
vključno tako z usposabljanjem na področju rabe tehnologij informacijske 

druţbe in osebne rabe teh tehnologij kot medija za izvajanje izobraţevanja in 
usposabljanj46. 

 

Komisija je leta 2005 lansirala novo, obseţno strategijo za informacijsko druţbo  

i2010 – Evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje. Strategija 

obsega pobude, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki digitalnega gospodarstva, od 
regulacije trga, do raziskovalnih pobud in izboljšanja dostopnosti za vse 
drţavljane47. 

 
Te pobude se podpira s številnimi ukrepi, vključno s Sedmim okvirnim 
programom za raziskave in razvoj in  Okvirnim programom za 
konkurenčnost in inovativnost, pa tudi z vidiki Programa 

vseţivljenjskega učenja.  
 

Izobraţevanje in usposabljanje 
 

Izobraţevanje in usposabljanje očitno igrata zelo pomembno vlogo pri 

doseganju gospodarstva, ki temelji na znanju in za katerega se zavzema 
Lizbonska strategija.  

 
Maastrichtska pogodba (1992) je v 149. in 150. členu poskrbela za prvo pravno 
osnovo za evropske posege na področju izobraţevanja in usposabljanja. Oba 
člena pa sta odvisna od načela subsidiarnosti. Unija lahko sproţi le tiste 

ukrepe, ki jih posamezne drţave članice ne bi bile v stanju izvesti same – kar 
dejansko pomeni, da je treba ukrepe izvajati na transnacionalni ravni in vanje 

mora biti vključena več kot ena drţava članica. Na tej osnovi lahko Unija 
omogoča transnacionalna partnerstva na področju izobraţevanja, sheme 
izmenjav in priloţnosti za učenje v tujini, inovativno učenje in učni projekti, 

lahko pa tudi spodbuja akademske in strokovne mreţe. Nima pa nobene moči, 
da bi lahko opredelila ali pa drţavam članicam vsilila skupno izobraţevalno 

politiko.   

 
Namesto tega skuša spodbujati sodelovanje med drţavami članicami in 

spodbuja evropsko razseţnost na področju izobraţevanja in usposabljanja, pri 
čemer stremi k ohranjanju raznolikosti sistemov in metodologij, a hkrati 
izboljšati standarde povsod in zadostiti izobraţevalnim zahtevam 21. stoletja. 

Nudi forum za razpravo o izobraţevanju in usposabljanju in preko odprte 
metode koordinacije, ki se je razvila kot del Lizbonske strategije, je razvila 

                                                 
45 Poglejte si recimo Zeleno knjigo (1996) COM (96) 389 Living and Working in the Information Society: 

People First. CEC, Luksemburg. 
46 Poglejte si recimo reference v delovnem programu Izobraževanje in usposabljanje 2010 in Maastrichtski 

komunike v spodnjem razdelku.  Komisija je tudi postavila portal za e-učenje na: 

www.elearningeuropa.info. 
47 Če ţelite izvedeti več, si poglejte 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm 

 

http://www.elearningeuropa.info/
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
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okvir za spodbujanje pribliţevanja nacionalnih politik in za skupno 

opredeljevanje ciljev, meril in standardov za drţave članice, s katerimi bi se 
meril njihov napredek v smeri izboljšanja.  

 
Prva večja politična izjava o izobraţevanju in usposabljanju se je pojavila v leta 
1996 objavljeni Beli knjigi Poučevanje in učenje - K učeči se družbi48. Bela 

knjiga je navedla serijo izzivov, ki čakajo druţbo, vključno z vplivom 
informacijske druţbe, globalizacije in znanstvenega ter tehnološkega znanje in 

zatem podrobneje spregovodila o odzivih, pri čemer se je osredotočala tako na 
potrebo po širokem, temeljnem osebnem znanju kot tud na to, da je potrebno 
razviti veščine za zaposlovanje in ekonomsko ţivljenje.  

 

Izobraževanje in Lizbonska strategija  
 

Lizbonska strategija se je močneje osredotočila na te tematike tako, da je 
določila nekaj izmerljivih ciljev za drţave članice, Svet in Komisijo na področju 

izobraţevanja in usposabljanja, vključno z:  

 
   poskrbeti za vsakoletno povečanje investicij na prebivalca v človeške vire  

   med letoma 2000 in 2010 razpoloviti število oseb med 18. in 24. letom 
starosti, ki so zaključili le prvi krog sekundarnega izobraţevanja in ne 
nadaljujejo ali s študijem ali usposabljanjem  

 poskrbeti, da imajo vse šole in centri za usposabljanje dostop do interneta 
in da se postopoma z razvijanjem partnerstev med šolami, centri za 

usposabljanje, podjetji in raziskovalnimi ustanovami postopoma razvijajo v 
večnamenske lokalne učne centre, ki so dostopni vsem.  

   spodbujati mobilnost med študenti, učitelji, izvajalci usposabljanj in 

raziskovalci tako, da se kar najbolj izkoristijo obstoječi programi Skupnosti, 
kar naj bi se doseglo z odstranjevanjem ovir in preko večje transparentnosti 
pri priznavanju kvalifikacij in obdobij študija ter usposabljanja.  

 
Na srečanju Evropskega sveta v Barceloni marca 2002 so še bolj dodelali cilje 
Lizbonske strategije na področju izobraţevanja in usposabljanja. Podrobni 
delovni program o nadaljnjih ukrepih v zvezi s cilji sistemov izobraževanja in 

usposabljanja v Evropi49  (imenovan tudi Delovni program usposabljanje in 
izobraževanje 2010), ki ga je na omenjenem srečanju sprejel Svet:  
 

  ponovno potrjuje, da usposabljanje iz treh razlogov igra ključno vlogo v 

kontekstu evropskega socialnega modela. Kot prvo, je usposabljanje 
ključnega pomena za razvoj posameznika, saj mu pomaga v celoti 

uresničiti svoj potencial tako v poklicnem ţivljenju kot tudi pri aktivnem 
drţavljanstvu demokratične druţbe. Drugič, usposabljanje je temeljnega 
pomena za razvoj druţbe, saj spodbuja socialno kohezijo, strpnost in 

spoštovanje človekovih pravic. Kot zadnje, je ključnega pomena za 
gospodarski razvoj, da lahko kvalifikacije delavcev zadostijo predvidenim 

gospodarskim in tehnološkim izzivom.  

        zahteva tesnejšo integracijo med izobraţevanjem, poklicnim 

usposabljanjem in trgom dela, vključno z razvijanjem ustreznih oblik 

                                                 
48 Evropska Skupnost  (1996).  Teaching  and  Learning:  Towards  the  Learning  Society.  CEC,  

Luksemburg. Datoteko si lahko shranite na računalnik s sledeče povezave: 
http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf 
49 Glej: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/c_142/c_14220020614en00010022.pdf 

http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/c_142/c_14220020614en00010022.pdf
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medsebojnega priznavanja tako formalnih kvalifikacij kot tudi na 

delovnem mestu pridobljenih veščin.   

         zahteva tesnejše sodelovanje med različnimi institucionalnimi 

(ministrstvi, regijskimi, lokalnimi oblastmi) in neinstitucionalnimi telesi 
(socialnimi partnerji, organizacijami civilne druţbe, itd.), ki izvajajo 

izobraţevanja in usposabljanja in tesnejšo povezavo med viri lokalnega 
socialnega ter gospodarskega konteksta.  

 
Vrh v Barceloni je opredelil trinajst podrobnih ciljev, ki temeljijo na treh 
strateških tematikah, ki bi tvorile izzive, s katerimi se EU in drţave članice 
soočajo do leta 2010:  
 

Strateški cilj 1: izboljšati kakovost in učinkovitost sistemov 

izobraţevanja in usposabljanja  
 

 Izboljšati šolanje in usposabljanje za učitelje ter izvajalce usposabljanj  

 Razvijati veščine za druţbo znanja  

 Zagotoviti dostop do IKT za vse  

 Povečati število ljudi, ki se jih pridobi za znanstvene in tehnične študije  

 Kar najbolje izrabiti vire.  
 

Strateški cilj  2:  Olajšati dostop vseh do sistemov izobraţevanja in 

usposabljanja  
 

 Ustvariti odprto učno okolje  

 Narediti učenje bolj privlačno  

 Podpirati aktivno drţavljanstvo, enake moţnosti in socialno kohezijo  

 
Strateški cilj 3: Odpreti sisteme izobraţevanja in usposabljanja za 

širši svet  
 

 Okrepiti vezi med delom, raziskavami in druţbo v širšem smislu  

 Razviti podjetniški duh  

 Izboljšati učenje tujih jezikov 

 Povečati mobilnost in izmenjave  

 Okrepiti evropsko sodelovanje  

 
K vsakemu od teh ciljev je priloţen specifičen urnik z indikatorji za kakovost 
vsakega od ukrepov in natančnejšo opredelitvijo vsakega podcilja. Ti kazalci 
sluţijo kot osnova za polletna poročila o napredku programa Izobraževanje in 

usposabljanje 2010.  
 

Zatem se je delovnega programa Izobraževanje in usposabljanje 2010 lotil sklop 
12 delovnih skupin, pri čemer vsaka od njih pokriva eno od tematik. Te delovne 
skupine so ţe pripravile različne publikacije in letna poročila o napredku.50

 

 
Pomembno je tudi opozoriti, da je vrh v Barceloni zahteval tesnejše sodelovanje 

med nacionalnimi in lokalnimi institucijami ter socialnimi partnerji pri 
uresničevanju ciljev delovnega programa, z namenom, da se ustvarijo tesnejše 

vezi med strategijo usposabljanja in razvojem socialne kohezije in zaposlovanja. 

                                                 
50 Poročila delovnih skupin lahko najdete na: 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/objectives_en.html 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/objectives_en.html
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Malo pred srečanjem Sveta so Evropska sindikalna konfederacija in druge 

evropske organizacije socialnih partnerjev podpisale pomemben dokument o 
poklicnem usposabljanju: Okvir ukrepov za vseživljenjski razvoj znanja in 

kvalifikacij51, ki je ponovno poudaril pomen izboljševanja veščin in kvalifikacij 
delavcev pri soočanju z izzivi, ki jih predstavljata konkurenčnost in globalizacija.   

 

Vseživljenjsko učenje  
 

Desetletni delovni program, ki so ga pripravili v Barceloni, obsega celotno 
področje izobraţevanja in usposabljanja, od osnovne šole do izobraţevanja 
odraslih. Vodilno načelo 'vseţivljenjskega učenja' sluţi kot temelj. 

Vseţivljenjsko učenje je najbolj natančno predstavljeno v komunikaciji Komisije 
Uresničevanje vseživljenjskega učenja v Evropi52, ki jo je kasneje sprejel Svet.  

 
Kakor ţe nakazuje ime, pri vseţivljenjskem učenju sodelujemo vsi v vseh 
obdobjih ţivljenja. Lahko poteka v šolah, fakultetah in institucijah višjega 

izobraţevanja, pa tudi na delovnem mestu in v sindikatih. Enako lahko poteka 
znotraj skupnosti, v knjiţnici, mestnih hišah in številnih drugih neformalnih 

okoljih. Vseţivljenjsko učenje vključuje učenje za osebne, drţavljanske in 
druţbene namene, pa tudi zavoljo zaposlovanja. Implicira povečane investicije v 

ljudi in znanje; spodbujanje pridobivanja osnovnih veščin, vključno z digitalno 
pismenostjo; in širjenjem priloţnosti za inovativne, bolj fleksibilne oblike učenja. 
Cilj je omogočiti ljudem vseh starosti enak in odprt dostop do kakovostnih 

priloţnosti za učenje in različnih učnih izkušenj širom Evrope. Dejansko 
Komunikacija poudarja, da morajo drţave članice preoblikovati formalne sisteme 

izobraţevanja in usposabljanja, da odstranijo ovire med različnimi oblikami 
učenja.   
 

Barcelonski delovni program si je za cilj postavil 12,5% povprečno raven 
sodelujočih v starostni skupini 25-64 v EU do leta 2010.  
 

Poklicno izobraževanje in usposabljanje – Kopenhagenški 

proces  
 
Znotraj širokega področja vseţivljenjskega učenja se bomo v preostalem delu 
poglavja osredotočali predvsem na vprašanja, ki se tičejo poklicnega 

izobraţevanja in usposabljanja (PIU). To področje se najbolj tiče sveta dela 
in neposrednih interesov sindikatov.  

 
Eden od ključnih momentov pri razvijanju večjega sodelovanja na področju PIU 
je nastopil novembra 2002, ko so se šolski ministri 31 evropskih drţav (drţav 

članic EU, drţav kandidatk in drţav EEA-EFTA) sestali s Komisijo in evropskimi 
organizacijami socialnih partnerjev, da bi sprejeli Kopenhagenško deklaracijo53. 
S to deklaracijo so se podpisnice zavezale, da se bodo skupaj trudile za boljšo 

koordinacijo med nacionalnimi sistemi PIU z namenom razviti:  
 

 Enoten okvir za transparentnost kompetenc in kvalifikacij  

 Sistem prenosa kreditnih točk za PIU, podoben ţe obstoječem sistemu 

                                                 
51 Če ţelite izvedeti več o  Okviru ukrepov, si poglejte 10. poglavje. 
52 Glej http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0678en01.pdf 
53 Glej: http://ec.europa.eu/education/copenhagen/index_en.html 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0678en01.pdf
http://ec.europa.eu/education/copenhagen/index_en.html
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Evropskega prenosa kreditnih točk, ki je v veljavi v visokem šolstvu    

 Skupne kriterije in načela kakovosti PIU  

 Skupna načela za potrjevanje neformalnega in informalnega učenja  

 Izboljšane sisteme vodenja in svetovanja z evropsko razseţnostjo  

 
Delo, ki je sledilo – imenovano Kopenhagenški proces – in v mnogih pogledih 
odsevalo Bolonjski proces za visoko šolstvo54 - se je razvilo znotraj perspektive 
vseţivljenjskega učenja s poudarkom na tem, da se omogoči povezovanje in 

izgradnjo učenja, ki ga pridobimo v različnih obdobjih ţivljenja, tako v 
formalnem kot v neformalnem kontekstu.    

 
Od srečanja leta 2002 so se prvotni kopenhagenški partnerji, skupaj še s 
Hrvaško, srečali še dvakrat z namenom, da proučijo napredek v smeri 

doseganja izvirnih ciljev. Poročila so prevevala poročila svetovalnih skupin, 
EUROSTAT-a, CEDEFOP-a, Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) in Skupine 

visokih predstavnikov stroke za implementacijo Lizbonske strategije, pa tudi 
letna poročila, ki jih pripravljajo socialni partnerji glede Okvira ukrepov.  

 
Na prvem srečanju v Maastrichtu decembra 2004 je bilo jasno, da bo treba 
postoriti več, če ţelimo doseči cilje Izobraževanja in usposabljanja 2010.  

Maastrichtski komunike o prihodnjih prioritetah izboljšanega sodelovanja na 
področju usposabljanja in izobraževanja55 med drugim zahteva, da drţave 

članice:  
 

 Dajejo prednost rabi skupnih instrumentov, referenc in načel, s čimer 
podpirajo reformo PIU sistemov  

 Izboljšajo javne in/ali zasebne investicije v PIU  

 Učinkovito izrabljajo Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni 
razvoj in tako podpirajo razvoj PIU  

 Še nadalje razvijajo PIU sisteme, da bodo zadostili potrebam ljudem in 
skupinam, ki jim grozi socialna izključenost in izključenost s trga dela  

 Razvijajo in implementirajo pristope odprtega učenja, s čimer bodo 
omogočile ljudem, da opredelijo individualne učne poti in samoorganizirano 
učenje, vključno s koriščenjem potenciala e-učenja in IKT.  

 Še naprej razvijajo kompetence učiteljev in izvajalcev usposabljanja v PIU.  

 
Helsinški  Komunike56 z zadnjega srečanja decembra 2006 sicer podpira 
prioritete Kopenhagna in Maastrichta, vendar zahteva bolj fokusiran pristop z 

manjšim številom prioritetnih področij in jasnimi cilji. Delo naj bi se 
osredotočalo na štiri področja:  
 

   Ugled, status in privlačnost PIU. V tem kontekstu je treba večji poudarek 
dajati dobremu upravljanju PIU sistemov, institucij in/ali izvajalcev.    

   Nadaljnji razvoj, testiranje in implementacijo skupnih evropskih orodij. 

Sprejeta orodja naj bi v skladu s tem ciljem stopila v veljavo do leta 2010.  

   Bolj sistematičen pristop h krepitvi obojestranskega učenja. Da bi to lahko 

podprli, je posebno pozornost treba nameniti izboljšanju obsega, 

                                                 
54 Če ţelite izvedeti več o Bolonjskem procesu, si poglejte: 
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html 
55 Glej: http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_en.pdf 
56 Glej. http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/helsinkicom_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/helsinkicom_en.pdf
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primerljivosti in zanesljivosti PIU statističnih podatkov do leta 2008.  

   Aktivno sodelovanje vseh udeleţencev pri delu, ko gre Kopenhagenški 
proces proti fazi implementacije, vključno, še posebej, socialnih partnerjev 

na evropski in nacionalni ravni, sektorskih organizacij in izvajalcev PIU.  
 

Kvalifikacije, transparentnost in mobilnost  
 

Kopenhagenška deklaracija je bila sprejeta pribliţno 18 mesecev preden je 

Evropska unija izvedla najpomembnejšo širitev v svoji zgodovini, s pridruţitvijo 
10 novih drţav članic iz Sredozemlja in Srednje ter Vzhodne Evrope. Skorajšnje 

povečanje čezmejne mobilnosti je dodatno prispevalo k nujnosti razvijanja 
skupnih, uveljavljenih kvalifikacij in kompetenc. Pomanjkanje tega se je ţe 
dolgo priznavalo za oviro.  

 
V novi druţbi znanja, predvideni z Lizbonsko strategijo, se od delavcev ne 
pričakuje samo visoka usposobljenost, ampak tudi visoka mobilnost, da so v 

stanju ţivati svobodo gibanja, ki jo zagotavlja Unija. Prenosljive in splošne 
veščine so za takšno mobilnost ključnega pomena. Vendar obstajajo velike ovire 

za povečano mobilnost delovne sile v Evropi, znotraj katere se sistemi 
izobraţevanja in usposabljanja bistveno razlikujejo in se veščine, kompetence in 
kvalifikacije transnacionalno pogosto ne priznavajo. Nujno potreben je evropski 

okvir za obojestransko priznavanje in transparentnost.  
 

To je ena od ponavljajočih se tematik Kopenhagenškega procesa in je vodila do 
razvoja sklopa skupnih orodij:  

 

- Europass: predstavlja enoten evropski okvir za transparentnost in 
priznavanje tako formalnega kot neformalnega učenja. Sestavlja ga pet 

elementov:  
- Europass-Ţivljenjepis: nov skupni ţivljenjepis evropskega formata, 

zasnovan tako, da lahko ljudje predstavijo svoje veščine in kompetence, 

ne glede na to, ali so jih pridobili v neformalnih ali formalnih kontekstih  

- Europass - Mobilnost:  shranjuje obdobja transnacionalne mobilnosti za 

izobraţevanja na katerikoli ravni in je enotnega evropskega formata    

- Europass  -  Priloga k diplomi:  to je dopolnilni dokument, ki opisuje 
naravo, stopnjo, kontekst, vsebino in status katerihkoli zaključenih 

visokošolskih tečajev    

- Europass  –  Priloga k spričevalu:  opravlja isto funkcijo kot Dodatek k 

diplomi in se tiče poklicnih kvalifikacij    
- Europass – Jezikovni portfolio: omogoča uporabnikom, da predstavijo 

svoje jezikovne sposobnosti v skladu s sklopom evropskih standardov pa 

tudi, da dodajo mapo osebnega dela, s katerim prikaţejo doseţeno raven 

 

Europass je Evropski svet potrdil decembra 2004, podprt je s spletnim portalom 
in omogoča uporabnikom, da sami izpolnijo Ţivljenjepis in Jezikovni portfolio. 
Podpira ga tudi omreţje nacionalnih Europass centrov.57  
 

      Evropski kreditni sistem za PIU (ECVET):  ţeli ustvariti evropski 
sistem, s katerim bi se olajšali prenos, potrjevanje in priznavanje učnih 
rezultatov, ki jih doseţejo posamezniki, ki se gibljejo od enega učnega 

                                                 
 57 Če ţelite več informacij, si prosim poglejte EUROPASS-ov portal na: 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction/navigate.action 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction/navigate.action
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konteksta do drugega ali od enega kvalifikacijskega sistema do drugega. 

ECVET se uporablja prostovoljno in je trenutno predmet svetovalnega 
procesa, ki se konča marca 200758. 

 

 Evropski okvir kvalifikacij (EQF): cilja na vzpostavitev skupnega 

evropskega okvira za opisovanje tega, kar učeči ve, razume in zna, ne 
glede na to, v katerem sistemu je določeno kvalifikacijo pridobil. EQF 
sestavlja osem ločenih referenčnih ravni, ki temeljijo na 'rezultatih učenja' 

(torej na tem, kaj učeči zna), s čimer se preusmeri fokus s 
tradicionalnega pristopa, ki poudarja 'vloţek v učenje' (trajanje učne 

izkušnje, vrsta institucije). EQF kot instrument za spodbujanje 
vseţivljenjskega učnja obsega splošno izobrazbo in izobraţevanje 
odraslih, poklicno izobraţevanje in usposabljanje, pa tudi višjo izobrazbo. 

Osem ravni pokriva celoten razpon kvalifikacij, od tistih doseţenih na 
koncu obveznega šolanja, do tistih, dodeljenih na najvišjih ravneh 

akademskega in strokovnega ali poklicnega izobraţevanja in 
usposabljanja. Osnutek predloga, ki ga je decembra 2006 sprejem Svet in 
ki predvideva, da vse drţave članice poveţejo svoje kvalifikacije z EQF do 

leta 2009, bo postal zakonodaja preko postopka soodločanja v letu 
200759

. 
 

 Evropsko omreţje za zagotavljanje kakovosti  (ENQA-VET):  to 
omreţje je bilo ustanovljeno oktobra 2005 in je prostovoljni forum, na 

katerem udeleţenci na različnih ravneh znotraj PIU lahko izmenjujejo 
izkušnje in poglede ter ustvarjajo konsenz. Trenutno omreţje sestavlja 

22 drţav članic in drţav kandidatk, skupaj s predstavniki evropskih 
socialnih partnerjev. Komisija igra nadzorno vlogo, pri čemer ji pomaga 
Cedefop, ETF pa je v stiku z drţavami kandidatkami in pristopnicami.60  

 

Financiranje agende Izobraževanja in usposabljanja 2010  
 

 

Evropska unija ima za seboj ţe dolgo zgodovino podpiranja transnacionalnega 
sodelovanja na področju izobraţevanja in poklicnega usposabljanja, vse od leta 

1994, ko je sprejela dva pomembna programa financiranja: SOCRATES, ki 
podpira izobraţevanje in LEONARDO DA  VINCI,  ki se tiče poklicnega 

usposabljanja. Kasneje je dodala še  COMENIUS (naslovljen na šole), GRUNDTVIG 
(izobraţevanje odraslih), LINGUA (učenje jezikov) in MINERVA (ki podpira e-
učenje in rabo IKT). Med 2007-2013 in v skladu z rastočo integracijo in 

harmonizacijo, na kateri temeljijo zgoraj omenjeni dogodki, se bodo vse 
iniciative zdruţile v skupni okvir novega  Programa vseţivljenjskega učenja.  

 
Evropski socialni sklad se še naprej v glavnem osredotoča na poklicno 
usposabljanje, vse večji poudarek pa daje medsebojni povezanosti 
izobraţevanja in usposabljanja, zaposljivosti in socialne kohezije.  

 

Sindikati in Kopenhagenški proces  
 

Sindikate se priznava kot pomembne udeleţence procesa, ki naj bi uresničil 

Lizbonsko strategijo, in še posebej pri razvijanju evropskih sistemov PIU. Skupaj 

                                                 
 58     Če ţelite izvedeti več, glej: http://ec.europa.eu/education/ecvt/index_en.html 
  59        Za več informacij glej: http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html 
  60        Glej: http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/quality/ 

http://ec.europa.eu/education/ecvt/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html
http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/quality/
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z drugimi evropskimi organizacijami socialnih partnerjev so ključni udeleţenci 

Kopenhagenškega procesa, k čemur pomembno prispevajo s svojimi letnimi 
poročili Okvira ukrepov. Zastopani so tudi v komisijah, ki nadzorujejo tako 

Program vseţivljenjskega učenja kot tudi Evropski socialni sklad. Sindikati na 
nacionalni ravni se smatrajo tudi za pomembnega udeleţenca tega napredka in 
imajo odigrati pomembno vlogo na ravni ustvarjanja politik in implementacije.  

 
Napredek, ki smo ga omenili na področju poklicnega usposabljanja in 
izobraţevanja, ima potencialno izredne implikacije tako za same delavce kot za 

delavske organizacije. Odpirajo na primer:  
 

   Povečane moţnosti tako za formalno izobraţevanje kot za izobraţevanje na 

delovnem mestu, vključno z novimi pravicami do dostopanja in 
izobraţevanja, ki bodo morale biti izpogajane in zaščitene  

   Večje moţnosti za mobilnost delavcev in izredne priloţnosti za številne 

delavce, kar bo tudi pomembno zato, da se bo lahko zagotovilo, da ne bo 
prihajalo do novih konfliktov in izkoriščanja  

   Nove priloţnosti za sindikalno izobraţevanje in usposabljanje, vključno s 
formalnim priznavanjem učnih izkušenj znotraj standardiziranega 
evropskega okvira, pa tudi nove moţnosti za profesionalizacijo in 

akreditacijo samih sindikalnih funkcionarjev.  

 
Pomen izobraţevanja in usposabljanja in njegovo razmerje do sveta dela kot 

interes sindikatov bo zopet očiten v naslednjem poglavju.  
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9. poglavje 
 

 

Evropska sindikalna konfederacija 
 

 

 

V tem poglavju bomo predstavili nekaj osnovnih informacij o Evropski sindikalni 

konfederaciji, zastopniški organizaciji sindikatov na evropski ravni. V Tretjem 
poglavju smo poudarili, kako pomembno je iskati projektno delo znotraj širše 

organizacijske in strateške perspektive in opredelili Evropsko sindikalno 
konfederacijo kot udeleţenko na sindikalnih projektih, ki se jih izvaja na 
evropski ravni. To poglavje bo podalo nekaj informacij o strukturi, politikah in 

prioritetah Konfederacije, s posebnim poudarkom na izobraţevanju in 
usposabljanju.  

 

Struktura ETUC-a  
 

Evropska sindikalna konfederacija (ETUC)61 je bila ustanovljena leta 1973. 
Zastopa sindikate širom Evrope, s člani tako iz nacionalnih sindikalnih 

konfederacij kot tudi industrijskih sektorjev. Trenutno je vanjo včlanjenih 81 
nacionalnih konfederacij iz 36 različnih evropskih drţav in 12 evropskih 
industrijskih konfederacij62,  in še organizacije opazovalke v Makedoniji in Srbiji. 

Druge sindikalne strukture kot recimo EUROCADRES  (Evropski svet vodstvenega 
in strokovnega osebja) in  EFREP/FERPA  (Evropska federacija upokojencev in 

starejših) tudi delujejo pod okriljem ETUC-a. Evropska unija, Svet Evrope in 
Evropska cona proste trgovine (EFTA) ETUC priznavajo kot edino 
reprezentativno čezsektorsko organizacijo na evropski ravni. Zastopa interese 

60 milijonov sindikalistov.  

 
Glavne institucije63  ETUC-a so kongres, izvršni odbor, nadzorni odbor in 
sekretariat.  

 
Kongres se srečuje vsake štiri leta. (Zadnji se je odvijal v Sevilli maja 2007). 

Kongresa se udeleţujejo delegati organizacij članic, sorazmerno z njihovim 
članstvom. Kongres izvoli generalnega sekretarja, dva namestnika generalnega 

sekretarja,  člane izvršnega odbora, pa tudi predsednika, ki ima nalogo 
predsedovati ETUC-ovim vodilnim organom. Generalni sekretar, trenutno John 
Monks, ima vlogo glavne osebe za stike z javnostjo. Trenutna predsednica, ki je 

bila izvoljena na kongresu v Sevilli, je Wanja Lundby-Wedin (LO-S, Švedska). 

 

Izvršni odbor se srečuje štirikrat letno. Vse organizacije članice so v 

njem zastopane sorazmerno s svojim članstvom. Kadar je to potrebno, se 

odločitve lahko sprejema z dvotretjinsko kvalificirano večino. Izvršni odbor je 
zadolţen za dajanje mandata in odločanje o sestavi delegacij, ki se bodo v 

okviru Evropskega socialnega dialoga64 pogajale z evropskimi organizacijami 

                                                 
61 Glej http://www.etuc.org/ 
62 Ne pozabite prosim, da se te številke stalno spreminjajo. 
63 Glej tudi http://www.etuc.org/r/11 
64 Glej 10. poglavje 

 

http://www.eurocadres.org/
http://www.eurocadres.org/
http://www.etuc.org/ferpa/default.cfm
http://www.etuc.org/ferpa/default.cfm
http://www.etuc.org/
http://www.etuc.org/r/11
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delodajalcev in ocenile rezultate tega dialoga. 

 

Nadzorni odbor, manjše telo, je zadolţeno za izvajanje odločitev Izvršnega 

odbora med srečanji slednjega. Srečuje se osemkrat letno in ga sestavlja 21 
članov, ki jih izvoli Izvršni odbor.  

 
Sekretariat opravlja vsakodnevne dejavnosti ETUC-a in skrbi za odnose z 

evropskimi institucijami in zdruţenji delodajalcev. Sestavljajo ga generalni 
sekretar (John Monks), dva namestnika generalnega sekretarja (Maria Helena 

André in Reiner Hoffmann) in štirje konfederalni sekretarji (Walter Cerfeda, Joël 
Decaillon, Józef Niemiec in  Catelene Passchier). 

 
ETUC se pri svojem delu osredotoča na številna specifična politična področja na 
evropski ravni. Trenutno so to sledeče:  
 

   Socialni dialog in industrijski odnosi, kar pokriva Evropski socialni 
dialog, koordinacijo kolektivnih pogajanj, prestrukturiranje, Evropske svete 
delavcev, korporativno socialno odgovornost, participacijo delavcev, 

informiranje in posvetovanje  

   Socialne politike 

   Socialna Evropa 

   Gospodarske politike in politike zaposlovanja, vključno z Lizbonsko 
strategijo  

   Notranji trg in storitve splošnega interesa  

   Pravni primeri 

   Okolje 

   Zunanji odnosi, vključno s trgovino in globalizacijo  

 
ETUC-ev izvršni odbor ima dve stalni komisiji: Komisijo za gospodarstvo in 
zaposlovanje in Komisijo za koordinacijo kolektivnih pogajanj. Poleg tega 

številne delovne skupine pokrivajo sledeča vprašanja:  
 

   Vseţivljenjsko učenje  

   Trajnostni razvoj  

   Socialno zaščito  

   Socialno politiko in zakonodajo  

   Migracije in vključevanje  

   Participacijo delavcev  

   Trgovino in globalizacijo  

 
Ima tudi dve ad hoc delovni skupini, ki se ukvarjata s storitvami na notranjem 
trgu in z ekonomsko ter socialno kohezijo. ETUC sklepa posebne sporazume za 

svetovanje in zastopanje mladih in ţensk, preko svojega Odbora za mlade in 
Odbora za ţenske, pa implementira Načrte enakosti in politiko 'integracije' 

enakosti spolov v vse odločitve in dejavnosti ETUC-a.  

 
ETUC tudi sklicuje Medregijske sindikalne svete (ITUC-e), ki jih sestavljajo 
predsedniki Medregijskih sindikalnih svetov, ki prispevajo k oblikovanju ETUC-

ovih politik, še posebej tistih, ki se tičejo blaginje delavcev v obmejnih regijah.  
Ti sindikalni sveti zdruţujejo regionalne sindikalne organizacije nacionalnih 

konfederacij članic ETUC-a v čezmejnih regijah. Takih svetov je skupaj 40, vse  

http://www.etuc.org/r/20
http://www.etuc.org/r/20
http://www.etuc.org/r/20
http://www.etuc.org/r/20
http://www.etuc.org/r/19
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od severnega roba Švedske do juţne Španije, od Irske na zahodu do Madţarske 

na vzhodu.  

 

Evropski sindikalni inštitut za raziskave, izobraževanje in 

zdravje ter varnost (ETUI-REHS) 
 

Od aprila 2005 delo ETUC-a podpira Evropski sindikalni inštitut za raziskave, 

izobraţevanje in zdravje ter varnost  (ETUI-REHS). Glavno poslanstvo ETUI-
REHS-a je okrepiti evropsko sindikalno identiteto in evropskim sindikatom dati 
orodja za sodelovanje v evropski razpravi in za prispevanje k razvoju Socialne 

Evrope. ETUI-REHS zdruţuje prej tri neodvisne organizacije.  

 
Inštitut je razdeljen na tri oddelke:  

 

 ETUI REHS Izobraževanje  
 

ETUI REHS Izobraţevanje65 je bil včasih znan kot Evropska sindikalna 
izobraţevalna akademija (ETUCO) in nudi ETUC-u ter organizacijam članicam 

evropske storitve izobraţevanja in usposabljanja in pomaga razvijati evropsko 
dimenzijo sindikalnega izobraţevanja. Vsako leto izvaja številne tečaje 
usposabljanja, pripravlja gradiva za usposabljanja in spodbuja sodelovanje med 

nacionalnimi sindikalnimi organizacijami za usposabljanje. Vsako četrtletje 
izdaja glasilo  Agora  (Sindikalno izobraževanje v Evropi). Dejavno sodeluje tudi 

pri številnih evropskih projektih, je pa tudi neprecenljiv vir informacij in podpore 
za projektno delo preko Informacijskega servisa podatkov o EU66. 

 

 ETUI-REHS Raziskave 

Nekdanji Evropski sindikalni inštitut (ETUI)67 je raziskovalno telo, ki nudi 

informacije in analize o osrednjih vprašanjih ETUC-ove politike. Inštitut izdaja 

več publikacij, vključno z dvema četrtletnima revijama Transfer (Evropska revija 
za delo in raziskave) in  SEER  (Revija za delo in socialne zadeve jugovzhodne 
Evrope). Vzdrţuje tudi velik Dokumentacijski center o zadevah, ki se tičejo 

evropskih industrijskih odnosov.  

 

 ETUI-REHS Zdravje in varnost  
 

Ta oddelek, nekoč Sindikalni tehnični urad (TUTB)68, nudi raziskovalno podporo 

ETUC-u in njegovim članom pri zadevah, ki se tičejo harmonizacije evropske 

zakonodaje in standardov glede zdravja in varnosti pri delu. Objavlja HESA 
Glasilo in serijo informativnih brošuric o evropski politiki glede zdravja in 

varnosti pri delu.  

 
ETUC je tudi ustanovil Agencijo za socialni razvoj(SDA),69

 katere glavna 

naloga je spodbujati evropsko socialno dimenzijo v globalnem kontekstu in 
razširiti mednarodni socialni dialog. SDA tudi upravlja z ETUC-ovo infotočko, 

ki članom ETUC svetuje pri pripravi predlogov, ki naj bi se financirali na osnovi 

                                                 
65 Glej http://www.etui-rehs.org/education 
66 Informacijski servis podatkov o EU je dostopen na spletu na  http://www.etui-
rehs.org/education/eu_information_service 
67 Glej  http://www.etui-rehs.org/research 
68 Glej http://hesa.etui-rehs.org 
69 Glej http://www.etuc.org/a/42 

http://www.etui-rehs.org/education
http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service
http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service
http://www.etui-rehs.org/research
http://hesa.etui-rehs.org/
http://www.etuc.org/a/42
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proračunskih postavk socialnega dialoga70. 
 

Vloga in mandat  
 

ETUC-ovi cilji, ki temeljijo na resoluciji desetega kongresa, se lahko povzamejo 
na sledeč način71

: 
 

   Se truditi za Evropsko unijo, ki temelji na miru, svobodi, demokraciji, 
temeljnih pravicah; zavzemanje za enakost med ţenskami in moškimi; 
trajnostni razvoj; solidarnost in socialno pravičnost; polno zaposlenost in 

visoko kakovostna delovna mesta; socialno, ekonomsko in teritorialno 
kohezijo; izboljšanje ţivljenjskih in delovnih pogojev; visoko raven 

telesnega in duševnega zdravja; izobraţevanje, usposabljanje in 
vseţivljenjsko učenje; načela evropskega socialnega modela; zaščito 

manjšin; univerzalen in enak dostop do storitev splošnega interesa, ki 
temeljijo na solidarnosti in socialno trţno gospodarstvo in za krepitev 
transnacionalnih socialnih pravic.  

   Odpraviti vse oblike diskriminacije na osnovi spola, starosti, barve, rase, 

spolne usmerjenosti, nacionalnosti, verskih ali filozofskih prepričanj ali 
političnih stališč.  

 
ETUC se trudi vplivati na zakonodajo in politike Evropske unije preko 

neposrednih zastopnikov v različnih institucijah EU (Komisiji, Parlamentu, 
Svetu), hkrati pa skuša poskrbeti za sodelovanje sindikatov pri različnih 

svetovalnih procesih, pri katerih sodelujejo evropski oblastniki in socialni 
partnerji, na področjih, kot so zaposlovanje, socialne zadeve in 
makroekonomska politika. ETUC tudi koordinira sodelovanje sindikatov znotraj 

številnih svetovalnih teles, vključno z Evropskim ekonomskim in socialnim 
odborom ter evropskimi agencijami za poklicno izobraţevanje, delovne in 

ţivljenjske pogoje pa tudi zdravje in varnost. Direktiva o Evropskih svetih 
delavcev, Direktiva o pravicah do informiranja in posvetovanja, Direktiva 
o  evropski druţbi in Evropska listina o temeljnih pravicah  so vse 

doseţki, za katere ima zasluge delovanje ETUC-a.  
  

Hkrati skuša ETUC preko Evropskega socialnega dialoga skleniti sporazume z 
delodajalci o številnih vprašanjih. Potem, ko je EU priznala pravno sposobnost 
socialnih partnerjev za izpogajanje evropskih okvirnih sporazumov, je ETUC 

sklenil tri evropske medsektorske okvirne sporazume z evropskimi delodajalci 
(glede porodniškega dopusta, pogodb za polovični delovni in določen čas). Te 

sporazume je ratificiral Svet ministrov in so sedaj del evropske zakonodaje.  

 

Ključne politike in prioritete  
 

ETUC ţeli spodbujati vzpostavitev resnične Socialne Evrope. V to sodi krepitev 
socialnih pravic in demokracije v kontekstu, znotraj katerega se na socialno 

politiko ne gleda le kot na privesek ekonomske politike, ampak kot cilj EU per 
se. V tako politiko bi sodili povečana harmonizacija in uresničevanje ključnih 
zadev, kot so recimo enake moţnosti in obravnavanje ţensk in moških, konec 

diskriminacije in ksenofobije, celostno vključevanje delavcev na področju 

                                                 
70 Glej 14. poglavje. 
71 Za celotno različico resolucije in trenutnih ciljev ETUC-a glej: http://www.etuc.org/r/2 

 

http://www.etuc.org/r/57
http://www.etuc.org/r/57
http://www.etuc.org/r/57
http://www.etuc.org/r/56
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/europeancompany.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/index_en.html
http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/index_en.html
http://www.etuc.org/r/816
http://www.etuc.org/r/2
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informiranja in posvetovanja, zdravja in varnosti, poklicnega izobraţevanja in 

kvalifikacij ter organizacije dela. Še ena prioriteta v tem kontekstu je učinkovita 
implementacija Direktive o Evropskih svetih delavcev.  

 
ETUC meni, da se bo napredek v tej smeri dosegel s kombinacijo zakonodaje in 
svobodnih kolektivnih pogajanj. Na eni strani mora Pogodba o Uniji priznavati 

temeljne individualne in kolektivne pravice. Po drugi strani pa morajo biti 
socialni partnerji svobodni pri sklepanju zavezujočih sporazumov neodvisno od 

zakonodajnih oblastnikov v okviru organiziranega socialnega dialoga. Ključni cilj 
je tudi širjenje in krepitev tega socialnega dialoga. 
 

Zaposlovanje72   je osrednjega pomena skupaj s ciljem rasti tako količine kot 
kakovosti delovnih mest, ki so na voljo in prispevati k mnoţičnem zniţanju 

sedanjih stopenj brezposelnosti v Evropski uniji. V tem kontekstu je ETUC 
pozdravil povečan poudarek na zaposlovanju znotraj Amsterdamske pogodbe in 
zavezanost k razvijanju Nacionalnih planov zaposlovanja. Močno tudi podpira 

napredek v smeri  Gospodarske in monetarne unije, vendar si ţeli, da takšna 
unija temelji v osnovi na resnični konvergenci in harmonizaciji gospodarstev, ne 

pa na izključno monetarnih kriterijih, kot so obrestne mere in inflacija.  

 
ETUC močno podpira evropsko širjenje in integracijo, vključno s 

pridruţevanjem drţav kandidatk iz Srednje in Vzhodne Evrope73. 

 
ETUC je tudi velik pristaš predlagane Evropske ustave, in pri tem še posebej 
podpira:  
 

 Krepitev socialnih vrednot in načel solidarnosti, enakosti in nediskriminacije  

 Zaposlovalne in socialne cilje  

 Priznavanje vloge socialnih partnerjev  

 Vključitev Listine o temeljnih pravicah  

 Pravno osnovo, ki jo daje za storitve splošnega interesa  

 Socialno poglavje.  

 
ETUC bo tudi dejavno podpiral rešitve za trenutno ustavno krizo, ki ohranjajo te 

temeljne dele Ustave in ki jemljejo v obzir njegove zahteve. Bi pa močno 
nasprotoval korakom v smeri krčenja Ustave na 'mini pogodbo' brez Listine o 

temeljnih pravicah.  

 

Politika izobraţevanja in usposabljanja  
 

Omenili smo ţe, da ETUI-REHS Izobraţevanje neposredno sodeluje pri 

razvijanju in nudenju storitev na teh področij. Poleg tega pa je sam ETUC 
središčno vključen v izobraţevanje in usposabljanje na ravni razvoja politik. Ima 

neposredne zastopnike v različnih telesih EU, ki se ukvarjajo z izobraţevanjem 
in usposabljanjem, vključno s Svetovalnim odborom za poklicno usposabljanje 
in dvema odboroma, ki svetujeta v zvezi z dvema specifičnima programoma 

financiranja: z Odborom evropskega socialnega sklada74  in Odborom za 

                                                 
72

 Poglej si tudi razdelek o zaposlovanju v 8. poglavju.   
73

 Več podrobnosti o ETUC-ovih politikah in prioritetah lahko dobite na http://www.etuc.org/ 
74  Glej 7. poglavje. 

http://www.etuc.org/r/168
http://www.etuc.org/
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program vseţivljenjskega učenja.75 Skupaj z BUSINESSEUROPE (Organizacijo 

evropskih delodajalcev – prej UNICE) in CEEP-om (ki zastopa podjetja javnega 
sektorja na evropski ravni), je tudi ključen partner v Delovni skupini za 

izobraţevanje in usposabljanje na področju socialnega dialoga.76 
 

Kar se tiče ETUC-ove lastne politike usposabljanja, je oblikovala enega od 

najpomembnejših dokumentov o stališčih glede izobraţevanja in usposabljanja 
leta 2001, kot odziv na Memorandum o vseživljenjskem učenju Evropske 
komisije. Ta odziv, ki še vedno predstavlja stališče ETUC-a do številnih ključnih 

vprašanj, je vključen kot podporni dokument v komunikaciji Komisije o 
Uresničevanju vseživljenjskega učenja v Evropi.77 
 

V svojem odgovoru, čigar izseki so zapisani tukaj, je ETUC mnenja, da bo 
nastanek druţbe, ki temelji na znanju, kakor jo predvideva Evropski svet v 

Lizbonski strategiji, nudil nove moţnosti za vse. Da bi lahko dosegli novo kulturo 
vseţivljenjskega učenja in usposabljanja, ETUC vztraja pri tem, da mora Evropa 
razviti inovativne in integrirane pristope, kakor tudi večjo sinergijo med 

različnimi politikami in instrumenti, ki se tega učenja tičejo, še posebej med 
Strukturnimi skladi in skladi za izobraţevanje in usposabljanje ter nacionalnimi 

oblastmi. Vsi igralci, vključno s socialnimi partnerji, morajo biti vključeno 
konkretno in dejavno.   

 

Da bi to lahko uspelo, je resnično potrebno preiti s preveč splošne strategije in 
ustvariti učinkovite strukture, ki se bodo soočale s sledečimi ključnimi vprašanji:  

 
   Dostopnostjo vseživljenjskega učenja in usposabljanja  Obstaja 

potreba po tem, da se na nacionalni in evropski ravni prizna pravico 
posameznika do dostopa do vseţivljenjskega učenja za vse kategorije 
delavcev, vključno s starejšimi, atipičnimi delavci, sezonskimi delavci, 

invalidi, etničnimi manjšinami in ljudmi z nizko stopnjo osnovnih kvalifikacij. 
Ta pravica mora biti tesno povezana s hotenji posameznika. Potrebne so 

priloţnosti za napredovanje v poklicu, geografsko in poklicno mobilnost in 
povečano zaposljivost. Sindikalne organizacije imajo tukaj odigrati, preko 
kolektivnih pogajanj in sindikalnih usposabljanj, zelo pomembno vlogo pri 

osveščanju delavcev, sindikalnih funkcionarjev in delegatov glede izzivov, ki 
jih s seboj prinaša druţba, ki temelji na znanju.  

   Več investicijami v človeške vire. Ideja o vseţivljenjskem učenju ni 
samo v strateškem interesu posameznikov, ampak tudi podjetij in druţbe 
kot celote. Zato je potrebno povečati raven javne porabe za izobraţevanje 

in razmisliti o investicijah v človeške vire ne v smislu stroška za podjetja, 
ampak kot sredstva za povečevanje produktivnosti in konkurenčnosti. Ves 

čas moramo imeti pred očmi, da so v prvi vrsti za takšno financiranje 
odgovorni posamezniki sami. Zagotovitev individualnih 'učnih kreditnih točk' 
z viri, dodeljenimi ravno z namenom za kupovanje storitev izobraţevanja in 

usposabljanja, je pomembno sredstvo, s katerim lahko to doseţemo. Enako 
velja tudi, da bi se lahko takšno investicijo ne imelo le za finančno zadevo, 

ampak se nanjo gledalo znotraj širšega okvira splošne organizacije dela.  

                                                 
75  Glej 12. poglavje. 
76

 Spletno stran UNICE se dobi na http://www.businesseurope.eu/.Spletna stran CEEP pa je: 
http://www.ceep.eu/ 
77 Komisija 2001. COM(2001) 678 Uresničevanje vseţivljenjskega učenja v Evropi. 

http://www.businesseurope.eu/
http://www.ceep.eu/
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   Časom za usposabljanje. Politike glede vseţivljenjskega učenja in 

delovnega časa se morajo povezati med seboj in socialni partnerji morajo 
izpogajati nova ravnovesja med njimi. V nekaterih evropskih drţavah se ţe 

ukvarjajo s tem vprašanjem (uporablja se recimo 'časovne kredite', pri 
čemer se nadure beleţijo v obliki posebnih kreditnih točk, ki se lahko 
porabijo v času dopusta ali odsotnosti zaradi usposabljanja).  

   Priznavanjem rezultatov usposabljanj. Bistvenega pomena je pospešiti 
implementacijo instrumentov, ki priznavajo in potrjujejo usposabljanja, ki 
se jih opravi, s čimer se zagotavlja prenosljivost kvalifikacij med različnimi 

delovnimi konteksti. Obstajati bi tudi morali načini za izdajo spričeval, ki 
potrjujejo veščine in kvalifikacije, pridobljene v neformalnem kontekstu na 

delovnem mestu. Socialni partnerji bi na tem področju morali nositi večjo 
odgovornost.  

   Organizacijo dela in usposabljanja Nova organizacija dela namiguje na 

to, da je treba ustvariti pogoje, ki so naklonjeni učenju na delovnem mestu. 
Socialni partnerji bi morali izpogajati instrumente za dostop za vse do 

vseţivljenjskega učenja na delovnem mestu in tudi instrumente, s katerimi 
bi se opredelile potrebe za usposabljanje. V takšna pogajanja bi sodila 
priprava načrtov za usposabljanje, opredelitev potreb podjetja pa tudi 

potreb posameznikov, kakor tudi raba orodij za preverjanje veščin in drugih 
ustreznih orodij.  

   Z novim razumevanjem partnerstva Močno in dinamično partnerstvo 
med vsemi igralci, ki se ukvarjajo s spodbujanjem vseţivljenjskega učenja 
in usposabljanja – posamezniki, socialnimi partnerji, izobraţevalnimi 

organizacijami in izvajalci usposabljanj in javnimi oblastmi na različnih 
ravneh – je predpogoj za uspešno implementacijo teh politik.   Javne oblasti 
pa imajo edinstveno vlogo, saj so odgovorne za zagotavljanje socialne enakosti 

in pravičnosti. Prav zato morajo zagotoviti, da imajo vsi ljudje enak dostop 
do ustreznih priloţnosti za učenje in nuditi informacijske, poklicne in 

svetovalne storitve, ki igrajo ključno vlogo pri promoviranju teh priloţnosti. 
V to sodi krepitev vezi med različnimi sektorji znotraj izobraţevalnih 
sistemov, promocijo novih pristopov za nudenje temeljnega usposabljanja 

in novih tehničnih in socialnih spretnosti, ki so potrebne za izgradnjo druţbe 
znanja, vsem posameznikom, ne glede na starosti ali spol. Potrebno je tudi 

razširiti orodja za predvidevanje potrebe po določenih spretnostih in 
kvalifikacijah in zagotoviti ustrezno vodstvo in poklicno usposabljanje za vse 

tiste, ki so trenutno izključeni iz trga dela.  

 Z inovativnostjo pri metodah poučevanja in usposabljanja.  Uvedba 
vseţivljenjskega izobraţevanja in usposabljanja mora tudi vključevati razvoj 

novih metod poučevanja in novih učnih gradiv, večjo rabo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT), širjenje različnih oblik usposabljanja, 
krepitev infrastruktur in dejavno sodelovanje učencev. Potrebno pa je tudi 

dejavno sodelovanje učiteljev in izvajalcev usposabljanj, katerih kvalifikacije 
na področju IKT predstavljajo začetni izziv, in tudi promocija evropske 

razseţnosti pri tem poklicu. To lahko podpre ustanovitev Evropskega 
instituta za usposabljanje učiteljev.    

   Z močnejšimi vezmi na lokalni ravni. Priloţnosti za učenje morajo biti 

bliţje domu. To bi moralo sluţiti kot podlaga za vse lokalne in regionalne 

politike in ukrepe, ki promovirajo gospodarski razvoj in socialno kohezijo, 
pri katerih bi morala izobraţevanje in usposabljanje igrati ključno vlogo. 
Prav zato postavljanje lokalnih multidisciplinarnih centrov za pridobivanje 

znanja, ustvarjanje partnerstev na lokalni in regionalni ravni, 
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implementacija zaposlovalnih dogovorov na lokalni in regionalni ravni, v kar 

sodi pomembna vloga usposabljanja, predstavljajo pomemben izziv za 
socialne partnerje.  

   Socialni dialog. Razširiti moramo okvir nacionalnega in evropskega 
socialnega dialoga; izkušnje kaţejo, da je laţje doseči širok konsenz pri 

opredeljevanju bodočih teţav in izzivov kot pa doseči zavezo vseh glede 
ukrepov za implementacijo vseţivljenjskega učenja. Vendar pa ETUC ţeli 
vztrajati pri tej politiki78 z namenom, da doseţe enoten evropski okvir o 

dogovorih, ki bodo olajšali dostop delavcev do vseţivljenjskega 
izobraţevanja in učenja.  

 

V skladu s temi točkami je med postopkom implementacije Lizbonske strategije 
ETUC Komisijo in drţave članice opozoril na potrebo po tem, da se:  

 
   Konkretno podpre ključno vlogo informacijske druţbe tako, da se podpre 

dostop do priloţnosti za usposabljanje za vsakega evropskega drţavljana in 
delavca in da se s tem poveča njihove kompetence, in sicer z bistvenimi 

investicijami iz evropskih skladov med letoma 2007 in 2013;  

   Opredelijo sredstva za priznavanje tako neformalnih kot informalnih 

kompetenc, vključno s tistimi, ki se jih pridobi v okviru delovnih izkušenj, 
znotraj konteksta Evropskega okvira kvalifikacij(EQF)79 in Evropskega 
kreditnega sistema za PIU (ECVET)80; 

   Poveča sodelovanje socialnih partnerjev v vseh fazah tega procesa, vključno 
z jemanjem v obzir ključnih vprašanj Okvira ukrepov za vseživljenjski 
razvoj znanja in kvalifikacij, ki smo ga februarja 2002 sprejeli ETUC, UNICE, 

UEAPME in CEEP81. 

 
Pri razvijanju predlogov za projekte na evropski ravni je pomembno razmisliti o 

tem, kako lahko izidi prispevajo k takšnim sindikalnim politikam in prioritetam 
na evropski ravni, pa tudi kako lahko preprosto imajo od njih korist specifični 
nacionalni konteksti.   

                                                 
78 Če ţelite izvedeti več o Okviru ukrepov za vseživljenjski razvoj znanja in kvalifikacij, ki smo ga februarja 
2002 podpisali ETUC, UNICE/UEAPME in CEEP, si poglejte 10. poglavje. 
79 Glej 8. poglavje 
80 Glej 8. poglavje 
81 Glej 10. poglavje 
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10. poglavje 
 

Sindikati in socialni dialog 
 
O 'socialnem dialogu' smo ţe govorili, ko smo se pogovarjali o politikah EU in 
ETUC-a. V tem poglavju si bomo ta proces pogledali bolj podrobno, s posebnim 

poudarkom na socialnem dialogu na evropski ravni in na nekatere izide le-tega, 
še posebej na področju izobraţevanja in usposabljanja.  

 
EU priznava pomen organizacij, ki zastopajo delavce in delodajalce in koristi 

vzpostavljanja načinov, na katere lahko te organizacije prispevajo k oblikovanju 
politik. Čeprav smo sindikati zastopani v Ekonomskem in socialnem odboru ţe 

od začetka Evropske skupnosti, pa v zadnjih letih pojem 'socialnega dialoga' igra 
vse pomembnejšo vlogo na številnih področjih, vključno na področjih 
izobraţevanja in poklicnega usposabljanja.  

 

Poleg teh posvetovalnih mehanizmov je predsednik Komisije Jacques Delors leta 
1985 lansiral okvir za socialni dialog neposredno med organizacijami, ki 

zastopajo delavcev (ETUC) in delodajalce zasebnega in javnega sektorja 
(UNICE82  in CEEP83). Te tri organizacije so bile na začetku priznane v 
medpoklicnem socialnem dialogu na evropski ravni, čeprav so različne druge 

organizacije, kot recimo EUROCADRES, CEC in druge evropske sektorske 
federacije, članice ETUC-a, tudi priznane kot partnerske organizacije v 

socialnem dialogu pri določenih industrijskih in trgovinskih sektorjih. Od 
decembra 1998 naprej, ko je UEAPME84 sklenil sporazum o sodelovanju z 
UNICE, UEAPME tudi zastopa delodajalce zasebnega sektorja v medpoklicnem 

socialnem dialogu na evropski ravni.  

 

Temelj za pravno priznanje tega dialoga najdemo v 139. členu Amsterdamske 
pogodbe (prej Člen 118b Maastrichtske pogodbe), ki zahteva od Komisije, da 

stremi k razvijanju dialoga med socialnimi partnerji na evropski ravni v zvezi s 
številnimi socialnimi vprašanji, vključno s prostim gibanjem, izboljšanjem 

ţivljenjskih in delovnih pogojev, socialno varnostjo, svobodo zdruţevanja in 
kolektivnega pogajanja, poklicnim usposabljanjem, enakimi pravicami za moške 
in ţenske, informiranjem, svetovanjem in sodelovanjem delavcev in zdravjem 

ter varnostjo na delovnem mestu. Pogodba zahteva, da se Komisija, preden 
poda predloge na teh področij Svetu, posvetuje z vodstvenimi kadri in delavci 

ter predstavi mnenja in priporočila obeh strani.  

 
Ta razširitev vloge socialnega dialoga, ki se zrcali v povečanem sodelovanju 

socialnih partnerjev pri delu Unije, vključno s sodelovanjem v Odboru 
evropskega socialnega sklada in Odboru programa vseţivljenjskega učenja. 

 
Na večini teh področij igrata ta odbora izključno posvetovalno vlogo. Vendar pa 
Socialni protokol k pogodbi, ki so ga sprejele vse drţave članice, daje moţnost 

socialnim partnerjem, da skupaj sproţijo zakonodajni postopek. Zgodovinski 

                                                 
82 Unija industrijskih in delodajalskih konfederacij Evrope se je januarja 2007 preimenovala v   

BUSINESSEUROPE.   Glej http://www.businesseurope.eu/ 
83 Evropski center podjetij v javnem solastništvu in podjetij v splošnem gospodarskem interesu. Glej 
     http://www.ceep.eu/ 
84 Evropska zveza obrtnih, majhnih in srednjih podjetij. Glej http://www.ueapme.com 

http://www.businesseurope.eu/
http://www.ceep.eu/
http://www.ueapme.com/
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primer tega je bil Okvirni sporazum o porodniškem dopustu, ki smo ga ETUC, 

UNICE in CEEP podpisali decembra 2005, temu pa sta sledila še dva sporazuma 
o pogodbah za polovični delovni čas in za določen čas. Na zahtevo socialnih 

partnerjev je Svet ministrov ratificiral vse tri sporazume in so zato sedaj del 
zakonodaje EU. Poleg teh zakonodajnih sporazumov smo ETUC, UNICE/UEAPME 
in CEEP podpisali še dva prostovoljna sporazuma. Prvi, julija 2002, je bil o delu 

na domu in drugi, oktobra 2004, o stresu na delovnem mestu. Sklenjenih je bilo 
tudi več sektorskih sporazumov.85 

 
Vendar pa vse izkušnje socialnega dialoga niso bile tako pozitivne in ETUC si 
ţeli, da bi se bistveno okrepila vloga socialnih partnerjev pa tudi skupen razvoj 

še nadaljnjih zakonodajnih okvirov. Vendar pa socialni dialog predstavlja 
pomembno dimenzijo sodelovanja in intervencij sindikatov na številnih 

področjih, vključno s poklicnim usposabljanjem.  

 

Evropska komisija je pred kratkim postavila spletno stran, namenjeno 
Evropskemu socialnemu dialogu, ki vsebuje zgodovino razvoja tega dialoga, pa 

tudi ključne dokumente, priročnik za socialni dialog in podatke o tem, katere 
subvencije so na voljo za podpiranje socialnega dialoga.86 

 

Skupna stališča  
 

Od leta 1986 je Evropski socialni dialog vodil do serije 'Skupnih stališč ' – 

skupnih izjav ETUC-a, UNICE-ja in CEEP-a, ki navajajo skupna stališča in 
opredeljujejo skupne cilje v zvezi s socialno politiko.  

 
Od celotne skupine do sedaj sprejetih Skupnih stališč izstopa poseben interes za 
izobraţevanje in usposabljanje ter vlogo samega socialnega dialoga na teh dveh 

področjih. Med trenutne teme sodijo:  
 

 Vloga poklicnega usposabljanja kot vzvod razvoja, ki predstavlja skupen 
interes za socialne partnerje in vlade v vseh svojih vidikih (politikah, virih, 

prioritetah, itd. 

 Pomen spodbujanja delavcev k temu, da dosegajo višjo izobrazbo tako, da se 

jih bolje informira in daje več priloţnosti za to 

Razvijanje kakovostnega kontinuiranega poklicnega usposabljanja in 
obojestranskega priznavanja kvalifikacij, skupaj z močnejšo vlogo socialnih 

partnerjev na vseh stopnjah, od analize potreb do opredelitve politike do 
implementacije projektov in spremljanja ter evalvacij 

  Evalvacija dejavnosti in storitev za poklicno vodenje, povezano z boljšim 
predvidevanjem potrebe po novih oblikah usposabljanja in kvalifikacij   

 Bolj razširjeno začetno usposabljanje, ki lahko zagotovi širšo splošno 

izobrazbo in zagotovi pridobitev priznanih kvalifikacij na osnovi tesnih vezi 
med šolami in poslovnim sektorjem   

 Posebna pozornost vlogi usposabljanja in podpiranja enakih moţnosti za 

ţenske.  

 

                                                 
85 Če ţelite priti do izvoda teh dokumentov in drugih zadnjih produktov medpanoţnega socialnega dialoga, 

pojdite na:     http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs_en.htm 
86 Če ţelite priti do izvoda teh dokumentov in drugih zadnjih produktov medpanoţnega socialnega dialoga, 

pojdite na:     http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs_en.htm. Za več 

informacij o proračunskih postavkah socialnega dialoga glej tudi 14. Poglavje. 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs_en.htm
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Skupna stališča vsebujejo predloge za intervencijo Skupnosti, vlad drţav članic 

in njihovih institucij ter samih organizacij socialnih partnerjev tako na ravni 
Skupnosti kot na ravni drţav članic pri vseh teh zadevah.  

 

Okvir ukrepov za vseţivljenjski razvoj znanja in 
kvalifikacij  
 

ETUC, UNICE/UEAPME in CEEP so na osnovi dela Delovne skupine za 

izobraţevanje in usposabljanje na področju socialnega dialoga februarja 2002 
kot uvod v srečanje Evropskega sveta v Barceloni podpisale skupni sporazum, 
Okvir ukrepov za vseživljenjski razvoj znanja in kvalifikacij.87  To ni formalni 

sporazum, ampak dokument, ki zavezuje socialne partnerje na nacionalni in 
evropski ravni, da se skupaj trudijo na področju razvijanja kompetenc in 

pridobivanja kvalifikacij kot pomembnih vidikov vseţivljenjskega učenja.  

 
Ta zaveza vsebuje prošnjo za drţave članice in Komisijo, da ta prizadevanja 
promovirajo, pa tudi da se opredelijo štiri prioritete, za katere si socialni 

partnerji delijo odgovornost:  
 

 Opredelitev in predvidevanje potreb na področju veščin in kvalifikacij tako na 
ravni podjetja kot na nacionalni/panoţni ravni.  

 Priznavanje in potrjevanje veščin ter kvalifikacij, vključno z zagotovitvijo 
sistema prenosljivih kvalifikacij in opredelitvijo povezav in 

komplementarnosti med priznanimi diplomami  

 Informiranje, podpora in svetovanje zaposlenim in podjetjem  

 Mobilizacija vseh virov, ki so na razpolago za vseţivljenjski razvoj kompetenc 
vseh strani (podjetij, javnih oblasti in socialnih partnerjev), skupaj z 

učinkovitim upravljanjem virov financiranja, vključno s, še posebej, 
Evropskim socialnim skladom.  

 
Okvir ukrepov zavezuje socialne partnerje k širjenju in promociji tega 
dokumenta širom drţav članic na vseh ustreznih ravneh ter pri tem jemati v 
obzir nacionalno prakso. Zavezani so tudi k pripravi serije letnih poročil o 

izvedenih nacionalnih akcijah na področju opredeljenih štirih prioritet in se 
posluţevati primerov dobrih bilateralnih praks.  

 
Po tretjem letnem poročilu je ad hoc Skupina za izobraţevanje in usposabljanje 

ocenila učinek Okvira ukrepov tako na podjetja kot na delavce in poročala o 
tem, da je prišlo do določenega napredka pri vključevanju socialnih partnerjev 
v politike usposabljanja, ki so jih sprejele Evropska komisija in mnoge drţave 

članice. Ad hoc skupina je tudi pripomnila, da v številnih regijah EU raste 
število projektov, ki jih skupaj uresničujejo socialni partnerji. ETUC verjame, da 

je treba ta ključna vprašanja povezati z bolj učinkovitim procesom pogajanj in 
preseči odpor številnih delodajalskih zdruţenj. Delovni program evropskih 
socialnih partnerjev 2006-2008, ki je bil podpisan marca 2006, tudi poudarja 

pomen Okvira ukrepov za vseţivljenjsko učenje.88 

 
Na koncu je pomembno omeniti, da teme in metodologije socialnega dialoga 

predstavljajo eno od pomembnih prioritet vseh programov EU, ki so povezani z 

                                                 
87 Glej http://www.etuc.org/a/580 
88 Glej http://www.etuc.org/IMG/pdf/Depliant_EN_HD2006-2008-2.pdf 

http://www.etuc.org/a/580
http://www.etuc.org/IMG/pdf/Depliant_EN_HD2006-2008-2.pdf
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vseţivljenjskim učenjem. Če sodelujete pri projektih, ki jih ti programi 

podpirajo, pa vam bo v pomoč poglobljeno razumevanje dogajanja na tem 
področju.  
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3. del 
 

PROGRAMI FINANCIRANJA EVROPSKE UNIJE 
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11. poglavje 
 

 

Pregled programov financiranja EU 
 

 

 

V Tretjem razdelku tega vodnika si bomo pogledali nekatere programe 
financiranja, ki jih je vzpostavila Evropska komisija za razvijanje in 
uresničevanje političnih prioritet EU. Za temeljne podatke o glavnih področij 

politik si je pametno pogledati sedmo in osmo poglavje.   

 
To poglavje vsebuje kratek pregled programov, ki bi morda bili zanimivi za 
sindikate, ki iščejo finančno podporo za določene transnacionalne projekte.  

 
Številne pobude, ki se jih financira iz postavk znotraj letnega proračuna, ki so 
vsako leto podvrţene ponovnemu izpogajanju, pa imajo nekatere pomembne 

intervencije, kot so recimo Evropski socialni sklad, Program vseţivljenjskega 
učenja ali Okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj proračun in 

program dela, ki pokriva več let. Ti večji programi so sestavljeni iz ločenih 
podprogramov, vsak od njih pa ima svoje cilje in določila.  

 
Vsaka pobuda za financiranje – ne glede na to, ali je financirana iz letnega 

proračuna ali iz enega od večjih programov – ima svoje lastne objavljene 
smernice in/ali priročnik in prijavne obrazce. Vse to lahko dobite pri 
odgovarjajočem Generalnem direktoratu, pri Komisiji, pri nacionalnih pisarnah 

Komisije89 ali pa si jih shranite na računalnik s spletne strani Komisije.   

 
Podatki, ki sledijo, predstavljajo izbor nekaterih programov, ki so na voljo v 
času, ko tole pišemo in bodo verjetno zanimivi za sindikate. Same podrobnosti 

glede tega, kaj je na voljo, se spreminjajo iz leta v leto. Zadnje podatke boste 
našli na Informacijskem portalu EU  na spletni strani ETUI-REHS 
Izobraţevanje ali pa na spletni strani odgovarjajočega Generalnega direktorata.  

 
Podatki so razporejeni pod številnimi tematskimi naslovi. Posamezen program 
se lahko pojavlja pod več naslovi. Nekatere večje pobude, vključno s 

Programom vseţivljenjskega učenja, Evropskim socialnim skladom in Sedmim 
okvirnim programom za raziskave in tehnološki razvoj, obravnavamo ločeno v 

posameznih poglavjih v tem razdelku.  

 

Izobraţevanje in usposabljanje  
 

Kakor smo ţe omenili v Osmem poglavju, imata izobraţevanje in usposabljanje 

igrati ključno vlogo pri uresničitvi ciljev Lizbonske strategije. Gre za pomembno 
področje financiranja s strani Komisije in vanj ne sodijo le programi, ki jih 
upravlja Generalni direktorat Izobraţevanje in kultura, ampak tudi vidiki drugih 

programov in proračunskih postavk.   
 

 

                                                 
89

 Glej Sedmo prilogo. 

http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service
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Program vseživljenjskega učenja (2007-2013) 
 

Program vseţivljenjskega učenja sestavljajo štirje specifični sektorski 
podprogrami: Comenius za šolsko izobraţevanje; Erasmus za izobraţevanje 
na univerzitetni ravni; Leonardo da  Vinci  za poklicno usposabljanje in 

Grundtvig  za izobraţevanje odraslih.  Nekoč ločeni programi se povezujejo v 
nov, integriran okvir.  

 
Novi Program vseţivljenjskega učenja tudi vključuje štiri transverzalne 

programe, ki se ukvarjajo s sodelovanjem in inovativnostjo na področju politik, 
z učenjem jezikov, informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami in 

širjenjem ter koriščenjem rezultatov. Poleg tega Program Jean Monnet ţeli 
okrepiti razvoj teles in institucij, ki so dejavno vključene na področju evropske 

integracije.90 

 
Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html 
 

 

Evropski socialni sklad  
 

Nova določila Evropskega socialnega sklada (ESF) bodo bolj osredotočena od 

prejšnjih. Iz naslova tako cilja 'Konvergenca' kot tudi cilja 'Regionalna 
konkurenčnost in zaposlovanje' bo ESF nudil podporo za predvidevanje in 
upravljanje z gospodarskimi in socialnimi spremembami širom Unije. Njegovi 

posegi se bodo osredotočali na štiri področja delovanja:  
 

 Povečati prilagodljivost delavcev in podjetij  

 Izboljšati dostop do zaposlitve in sodelovanja na trgu dela  

 Okrepiti socialno vključenost z bojem proti diskriminacijo in olajšanjem 
dostopa do trga dela za socialno ogroţene ljudi  

 Spodbujati partnerstvo za reforme na področju zaposlovanja in 

vključevanja.91 

 
Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html 

 

Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj  
 

Sedmi okvirni program za obdobje 2007-2013 je program, ki se v glavnem tiče 

tehnološkega razvoja in povečevanja sodelovanja med raziskovalci, čeprav 
lahko tudi daje moţnosti za proučevanje inovativne socialne uporabe tehnologij, 

vključno z IKT.92 

 
Dokumentacija:  
http://cordis.europa.eu/fp7/home.html 

 

 
                                                 

90 Za natančnejši opis glej 12. poglavje. 
91 Za natančnejši opis glej 13. poglavje. 
92 Za natančnejši opis glej 

 
17. poglavje. 

 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home.html


116   

Program Mladi v akciji  
Med podporne ukrepe za ta program sodijo moţnosti za usposabljanje tistih, ki 
sodelujejo pri dejavnostih za mlade med 15. in 25. letom.  

 
Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/youth/program/index_en.html 

 

Program E-učenja  
 

Dejavnosti, ki jih pokriva predhodni Program E-učenja, je prevzel transverzalni 

program novega Programa vseţivljenjskega učenja 2007-2013. Podrobnosti v 
zvezi z vsebino in zahtevami so vključene v Razpisu za predloge in smernice 

novega programa, ki jih redno objavljamo v knjiţnici EU informacijskega portala 
ETUI-REHS.93 

 
Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html 

 

03.03.02 Ukrepi za informiranje in usposabljanje za 

delavske organizacije  
 

Ta postavka letnega proračuna podpira ukrepe za informiranje in usposabljanje 

za delavske organizacije.94 

 
Dokumentacija: 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_call
s_en.cfm 

 

Program sodelovanja med EU in ZDA na področju visokega 

šolstva, poklicnega izobraževanja in usposabljanja  

 
Evropska komisija je podpisala nov sporazum o sodelovanju z ZDA za 
nadaljevanje tega programa v obdobju med 2006 in 2013.95

 

 
Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html 

 

Program sodelovanja med EU in Kanado na področju 

visokega šolstva in poklicnega usposabljanja  
 

EU in Kanada sta podpisali nov sporazum o sodelovanju za obdobje med letoma 
2006 in 2013. Konzorcijski projekti bodo še naprej temelj novega programa.96 
 

Dokumentacija: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-
canada/index_en.html 

 

                                                 
93 Glej http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service/library. 
94 Glej tudi 14. poglavje. 
95 Za več podrobnosti glej 18. poglavje. 
96 Za več podrobnosti glej 18. poglavje. 

http://ec.europa.eu/youth/program/index_en.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html
http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service/library
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Program ALßAN  
 

Program Alßan ţeli okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko 
na področju visokega šolstva. Krije študije na podiplomski ravni (v kontekstu 

magisterijev in doktoratov) pa tudi podiplomsko usposabljanje za 
latinskoameriške strokovnjake in bodoče nosilce odločanja v institucijah in 
centrih v Evropski uniji.  

 
Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/alban/index_en.htm 

 

Erasmus Mundus 
 

Program Erasmus Mundus je program za sodelovanje in mobilnost na področju 

visokega šolstva. Namenjen je dviganju kakovosti evropskega visokega šolstva 
in spodbujanju medkulturnega razumevanja preko sodelovanja s tretjimi 

drţavami. Odprt je za institucije visokega šolstva, študente in zaposlene, ki so 
neposredno udeleţeni v visokem šolstvu in drugim javnim ter zasebnim telesom, 
ki delujejo na tem področju.  

 
Dokumentacija: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html 
 

Tempus Plus 
 

Program Tempus Plus za drţave v sosedstvu EU in obstoječe Tempus drţave, ki 
se bo osredotočal na sodelovanje in razvoj na področju visokega šolstva, 

poklicnega izobraţevanja, šolskega izobraţevanja in izobraţevanja odraslih.  
 

 

Dokumentacija: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/273
&fo rmat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 

 
Zaposlovanje in zaposljivost  
 

Za politiko zaposlovanja je jasno v največji meri zadolţen Generalni direktorat 
Zaposlovanje in socialne zadeve, vendar obstajajo tudi tesne povezave z 

dejavnostmi usposabljanja delovne sile Generalnega direktorata Izobraţevanje 
in kultura. Trenutno je podporo moţno dobiti pri sledečih:  
 

04.02.12 EURES (Evropske službe za zaposlovanje)  
Ta program financiranja podpira delovanje omreţja EURES, namenjenega 

nudenju informacijskih storitev in svetovanja na področju zaposlovanja v 
drţavah članicah, izmenjavi prostih delovnih mest in prijavam na delovna mesta 

na ravni Skupnosti in preko meja, pa tudi izmenjavi podatkov med drţavami 
članicami o trendih trgov delovne sile in delovnih pogojev.  

 
Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/eures/ 

http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/alban/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/273&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/273&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/273&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/eures/
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 Evropski socialni sklad 2007-2013 
 

Evropski socialni sklad 2007-2013  se bo preko svojega novega instrumenta 
'Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje' osredotočal na spodbujanje in 
izboljševanje zaposljivosti.97 

 
Dokumentacija: 

http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html 
 

 
Industrijski odnosi 
 

Več postavk letnega proračuna se tiče industrijskih odnosov in zastopanosti 
delavcev, vključno s trenutnimi postavkami:  

 

04.03.03.01 Industrijski odnosi in socialni dialog  
 

To financiranje podpira ukrepe za spodbujanje socialnega dialoga na 
čezindustrijski in panoţni ravni, pa tudi dejavnosti na področju industrijskih 

odnosov, še posebej tistih dejavnosti, ki ţelijo razvijati strokovno znanje in 
izmenjavo informacij na evropski osnovi. Pokriva tudi ukrepe za promocijo 

dobrih praks in omreţij, pa tudi študij in projektov, ki promovirajo finančno 
sodelovanje delavcev.98 

 
Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_call

s_en.cfm 
 

04.03.03.02  Ukrepi za informiranje in usposabljanje za 

delavske organizacije 
 

Ta proračunska postavka podpira ukrepe za informiranje in usposabljanje za 

delavske organizacije, vključno s sodelovanjem predstavnikov socialnih 
partnerjev v drţavah pristopnicah.99 

 
Dokumentacija: 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_call
s_en.cfm 

 

04.03.03.03 Informiranje, posvetovanje in sodelovanje 
predstavnikov podjetij 
 

        Ta proračunska postavka podpira ukrepe za krepitev transnacionalnega 

sodelovanja med predstavniki delavcev in delodajalcev na področju 
informiranja, posvetovanja in  sodelovanja znotraj podjetij, ki delujejo v več kot 
eni drţavi članici. Lahko se tudi uporabi za financiranje usposabljanja 

predstavnikov v transnacionalnih telesih za informiranje, posvetovanje in 
participacijo.100 

                                                 
97 Za natančnejši opis glej 13. poglavje. 
98 Glej tudi 14. poglavje. 
99 Glej tudi 14. poglavje. 
100 Glej tudi 14. poglavje. 

http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
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Dokumentacija: 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_call
s_en.cfm 
 

 

Socialna in okoljevarstvena vprašanja  
 

Komisija tudi podpira projekte, ki se ukvarjajo s širokim razponom socialnih in 
okoljevarstvenih vprašanj, vključno z enakostjo spolov, diskriminacijo in 

socialno izključenostjo, okoljevarstvenimi teţavami in zdravjem ter varnostjo na 
delovnem mestu.  
 

Program PROGRESS 
 

PROGRESS bo zamenjal obstoječe programe Skupnosti in proračunske postavke 
na področju zaposlovanja, socialnega vključevanja in zaščite, delovnih razmer in 

antidiskriminacije, vključno s programom Skupnosti za enakost spolov.101 

 

Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html 

 

Evropski socialni sklad 2007-2103 
 

Evropski socialni sklad močno poudarja enakost in boj proti diskriminaciji.102 
 

Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html 

 

Daphne II – Program EU za boj proti nasilju nad otroki, 

mladostniki in ženskami (2004-2008) 
 
Program Daphne II  poteka od leta 2004 do leta 2008 s proračunom 50 
milijonov €. Namenjen je podpiranju organizacij za razvijanje ukrepov in akcij 

za preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad otroki, mladostniki in 
ţenskami in za zaščito ţrtev ter ogroţenih skupin. Vsako leto sta objavljena dva 

različna razpisa za predloge: eden za specifične projekte (kot v prejšnjem 
programu Daphne) in eden za projekte, namenjene razširjanju in rabi obstoječih 
rezultatov. Ti razpisi so običajno objavljeni novembra vsakega leta, uspešni 

projekti pa se začnejo pribliţno julija naslednje leto.   

 

Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_

en.htm 

 

07.03.02 Akcijski program skupnosti za spodbujanje 
nevladnih organizacij, ki v prvi vrsti delujejo na področju 
varovanja okolja  
 
Ta postavka v letnem proračunu Komisije je zasnovana z namenom, da podpira 

                                                 
101 Za več podrobnosti glej 16. poglavje. 
102 Za več podrobnosti glej 13. poglavje. 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm
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nevladne organizacije, ki dejavno delujejo na področju okoljevarstvenih teţav in 

trajnostnega razvoja. Odprta je za drţave članice EU, drţave kandidatke in 
balkanske drţave.  

 

Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 

 

04.03.05.01 Zaščita zdravja, higiena in varnost pri delu  
 

Ta sredstva so zasnovana za zagotavljanje ustreznega izvajanja evropskih 

direktiv o zdravju in varnosti na delovnem mestu in za zagotavljanje 
sodelovanja obeh strani industrije pri načrtovanju, oblikovanju in implementaciji 

politike Skupnosti na tem področju.   
 

Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_en.htm 

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

 

Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj  
 
Okolje predstavlja eno od tem Sedmega okvirnega programa za obdobje 2007-

2013.103  

 

Dokumentacija: 
http://cordis.europa.eu/fp7/home.html 
 

 

  Informacijska druţba  
 

Vprašanja informacijske druţbe so prisotna v mnogih programih in obsegajo vse 
od tehnoloških inovacij do učenja preko spleta. Sledi le majhen izbor moţnosti 

za financiranje na tem področju:  
 

Program vseživljenjskega učenja (2007-2013) 
 

Prečni program Programa vseţivljenjskega učenja se bo ukvarjal z rabo 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij v okviru izobraţevanja in 
usposabljanja.104 

 

Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html 

 
 

Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj ter   

demonstracije  
 
Informacijske in komunikacijske tehnologije predstavljajo eno od tem Sedmega 

                                                 
103 Za natančnejši opis glej 17. poglavje. 
104 Za natančnejši opis glej 12. poglavje. 

http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/home.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html
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okvirnega programa.105 

 
Dokumentacija: 

http://cordis.europa.eu/fp7/home.html 
 

Program za konkurenčnost in inovativnost  
 

Novi program za konkurenčnost in inovativnost je zasnovan tako, da bi povečal 
rast, delovna mesta in konkurenčnost Evrope med letoma 2007 in 2013. Del 
njegovih dejavnosti nadomešča prejšnji Program eTEN.106  

 
Dokumentacija: 

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/cip/index_en.htm 
 

Jeziki in kultura  
 

Komisija podpira različne pobude, ki se tičejo evropske kulture in dediščine, 

učenja jezikov in zaščite manjšinskih evropskih jezikov in kultur.  
 

Program Kultura (2007-2013) 
 
Program Kultura 2007 prevzema delo od Programa Kultura 2000 in se 

osredotoča na tri cilje:  

 Transnacionalno mobilnost za vse, ki delajo v kulturnem sektorju v EU  

 Transnacionalno izmenjavo umetniških del in kulturnih/umetniških izdelkov  
 Medkulturni dialog.  

 
Dokumentacija: 

http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html 

 

Program vseživljenjskega učenja (2007-2013) 
 

Prečni program Programa vseţivljenjskega učenja se bo ukvarjal z izboljšanjem 
veščin in kompetenc drţavljanov EU, vključno z učenjem jezikov.107 

 
Dokumentacija: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html 
 

 
04.03.02 Ukrepi za spodbujanje in ohranitev regionalnih in 

manjšinskih jezikov ter kultur  
 
Namen te proračunske postavke je podpirati akcije za spodbujanje in ohranitev 
regionalnih jezikov in kultur Skupnosti, vključno tistih manjšinskih jezikov, ki ne 

pripadajo neki določeni regiji, kot sta recimo Jidiš in jezik Romov. Namenjena je 
tudi pokrivanju dejavnosti izmenjav med manjšinskimi kulturnimi skupinami v 

drţavah Srednje in Vzhodne Evrope ter EU.  

                                                 
105 Za več informacij glej 17. poglavje. 
106 Za natančnejši opis glej 17. poglavje. 
107 Za natančnejši opis glej 17. poglavje. 

http://cordis.europa.eu/fp7/home.html
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/cip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html
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Dokumentacija: 

http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/lang

min_en.html 

 

Sodelovanje in razvoj  
 

EU podpira številne mednarodne dejavnosti sodelovanja z drţavami izven 

Skupnosti. Podpora je tudi na voljo – predvsem za nevladne organizacije - za 
mednarodno sodelovanje na področju razvojnih dejavnosti izven Evropske unije, 
vključno z izobraţevanjem in druţbenim razvojem. Več podatkov o sodelovanju 

in razvojnih pobudah dobite v 18. poglavju in na: 

 

http://ec.europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/index.htm 

 

Program sodelovanja med EU in ZDA na področju visokega 

šolstva, poklicnega izobraževanja in usposabljanja  
 

Evropska komisija je podpisala nov sporazum o sodelovanju z ZDA za 
nadaljevanje tega programa v obdobju med 2006 in 2013.108 

 
Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html 

 

Program sodelovanja med EU in Kanado na področju 

visokega šolstva in poklicnega usposabljanja  
 

EU in Kanada sta podpisali nov sporazum o sodelovanju za obdobje med letoma 
2006 in 2013. Konzorcijski projekti bodo še naprej temelj novega programa.109 

 
Dokumentacija: 

http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-
canada/index_en.html 

 

Program ALßAN  
Program Alßan ţeli okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko 
na področju visokega šolstva. Krije študije na podiplomski ravni (v kontekstu 

magisterijev in doktoratov) pa tudi podiplomsko usposabljanje za 
latinskoameriške strokovnjake in bodoče nosilce odločanja v institucijah in 
centrih v Evropski uniji.  

 
Dokumentacija: 

http://ec.europa.eu/europeaid/projects/alban/index_en.htm 
 

Tempus Plus 
 
Program Tempus Plus za drţave v sosedstvu EU in obstoječe Tempus drţave, ki 

se bo osredotočal na sodelovanje in razvoj na področju visokega šolstva, 

                                                 
108 Za več informacij glej tudi 18. poglavje.  
109 Za več informacij glej tudi 18. poglavje. 

 

http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/langmin_en.html
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/langmin_en.html
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/langmin_en.html
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/alban/index_en.htm
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poklicnega izobraţevanja, šolskega izobraţevanja in izobraţevanja odraslih.  

 
Dokumentacija: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/273
&fo rmat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 

Program tehnične pomoči namenjen državam v sosedstvu 

EU (ENPI) 
 

Predhodna programa MEDA in TACIS, skupaj s čezmejnimi dejavnostmi 
programa INTERREG, je leta 2007 zamenjal nov Program tehnične pomoči, 
namenjen drţavam v sosedstvu EU (ENPI). To je finančni instrument Evropske 

sosedske politike, ki se je razvila v kontekstu širjenja leta 2004 s ciljem 
vzpostaviti območje miru in blaginje za drţave v sosedstvu EU.110 

 
Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm 

 

Evropski program za obnovo in razvoj Južne Afrike (EPRD) 
 

Ta program nudi subvencije za delo, pri katerem sodelujejo lokalne skupnosti in 
sindikati, na področju ustvarjanja, delovnih mest, usposabljanja, izobraţevanja 

in zdravja v Juţni Afriki.  

 
Dokumentacija: 

http://ec.europa.eu/development/Geographical/RegionsCountries/EU
Afri ca_en.cfm 

 

Spodbujanje enakosti spolov v razvojnem sodelovanju  
 

Ta proračunska postavka nudi podporo za integracijo spolov v vsa področja 

razvojnega sodelovanja in podpira avtohtone javne in zasebne organizacije pri 
sprejemanju lokalne odgovornosti za spodbujanje enakosti spolov. Upravičeni 
prejemniki so nevladne organizacije, sindikati, regionalne in mednarodne 

organizacije, raziskovalna telesa.  Razpisi za predloge se izvajajo lokalno. 
Preden predloţite svoj predlog, vam priporočamo, da stopite v stik z lokalno EC 

delegacijo na:  
 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/repdel/index_rep_en.cfm  

da se pogovorite o svojem predlogu projekta.   
 

Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/development/Policies/Crosscutting/GenderEqu_en.cfm 
 

 

Decentralizirano sodelovanje  
 

Ta proračunska postavka nudi podporo za pobude trajnostnega razvoja, ki ţelijo 
razviti in okrepiti civilno druţbo v drţavah v razvoju in spodbujati osnovno 
demokratizacijo. Vključuje podporo za gradnjo institucij, informiranje in za 

vprašanja osveščanja ter usposabljanje.  

                                                 
110 Podrobnosti v zvezi z drţavami, akcijskimi načrti in temami dobite v 18. poglavju. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/273&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/273&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/273&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm
http://ec.europa.eu/development/Geographical/RegionsCountries/EUAfrica_en.cfm
http://ec.europa.eu/development/Geographical/RegionsCountries/EUAfrica_en.cfm
http://ec.europa.eu/development/Geographical/RegionsCountries/EUAfrica_en.cfm
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/repdel/index_rep_en.cfm
http://ec.europa.eu/development/Policies/Crosscutting/GenderEqu_en.cfm
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Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.

htm 

 

Prispevek Skupnosti k programom, ki se tičejo držav v 
razvoju in ki jih izvajajo nevladne organizacije  

 
Ta proračunska postavka podpira evropske nevladne organizacije pri:  
 

   Izvajanju dejavnosti za socialni in gospodarski razvoj v drţavah v razvoju  

   Organiziranju kampanj za osveščanje o razvojnih teţavah v drţavah v 
razvoju  

   Izboljševanju sodelovanja med evropskimi nevladnimi organizacijami in 
njihovimi partnerji v drţavah v razvoju.111 

 

Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm 

 

Instrument predpristopne pomoči (IPA) 
 

Leta 2007 je nov Instrument predpristopne pomoči zamenjal predhodne 
programe PHARE, ISPA, SAPARD in CARDS, pa tudi programe, ki nudijo finančno 
pomoč Turčiji. Predpristopna pomoč je bila tako zdruţena v enoten okvir.112 

 
Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/ipa/index_en.htm 

 

Demokracija in človekove pravice  
 

Evropska unija močno spodbuja demokracijo in človekove pravice, tako znotraj 

drţav članic kot v njihovih odnosih z tretjimi drţavami. Ena od ključnih zadev v 
zadnjih letih je bilo podpiranje demokratizacije drţav Srednje in Vzhodne Evrope 

in Skupnosti neodvisnih drţav iz bivše Sovjetske zveze preko predhodnih pobud,  
kot sta programa PHARE in TACIS Demokracija.  Osemnajsto poglavje  

podrobneje obravnava, kaj je na voljo za finančno podporo dela v teh regijah.  
 
Eden od ključnih virov financiranja je novi Evropski instrument za demokracijo 

in človekove pravice, ki bo podpiral tematski program za promocijo demokracije 
in človekovih pravic po celem svetu. 

 
Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/eidhr_en.htm 
 

Obiski in izmenjave  
 

Številne ţe naštete pobude nudijo podporo za obiske, srečanja in izmenjave 
med ljudmi iz različnih evropskih drţav. Za sindikate bi lahko takšne moţnosti 

bile zanimive tako same po sebi in tudi kot začetna faza proučevanja projektnih 

                                                 
111 Glej tudi 18. poglavje. 
112 Glej tudi 18. poglavje. 

 

http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/ipa/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/eidhr_en.htm
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idej in partnerstev. Mednje sodijo:  
 

04.03.03.01 Industrijski odnosi in socialni dialog  
 

Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_call
s_en.cfm 
 

03.03.02 Informiranje, posvetovanje in sodelovanje 

predstavnikov projektov 
 

Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm 
 

Program vseživljenjskega učenja  
 

Dokumentacija: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html 
 

Evropa za državljane 2007-2013 
 

Dokumentacija: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/index_en.htm 
 

Program za mlade 2007-2013 
 

Dokumentacija: 
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html 

 

Pobude za financiranje, navedene v tem poglavju, so mišljene le kot 

reprezentativen vzorec tega, kar je na voljo v času, ko pišemo. Za podrobnejše 
in bolj posodobljene informacije si prosim poglejte:  

 
Knjiţnico EU informacijskega portala ETUI-REHS Izobraţevanje:  

http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service/library 
ali spletne strani, ki jih vzdrţujejo dani generalni direktorati. Seznam le-teh 

boste našli v 5. prilogi.  
 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service/library
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12. poglavje 
 

Program vseţivljenjskega učenja 2007-2013 
 

Uvod 
 

Po dolgotrajnem posvetovanju je Evropska komisija izoblikovala novo generacijo 
programov za izobraţevanje in usposabljanje za obdobje 2007-2013.  

 
Med posvetovanjem, pri katerem so sodelovali socialni partnerji, so ETUC in naši 
člani poudarili, da morata biti dve sledeči smernici vzeti v obzir:  
 

 Koherentna vključitev znotraj Lizbonske strategije, ki se osredotoča na razvoj    
     vseţivljenjskega učenja, ki je dostopen za vse evropske delavce in 

drţavljane, skupaj s promocijo kulture vseţivljenjskega učenja.  

 Stalna povezava z Evropsko strategijo zaposlovanja.  

 

Po obdobju posvetovanja je Komisija objavila komunikacijo Nova generacija 
programov Skupnosti za izobraževanje in usposabljanje po letu 2006, ki zarisuje 
predlagano vsebino v dveh večjih novih programih:  
 

  Integrirani akcijski program vseţivljenjskega učenja za mobilnost in 
sodelovanje med drţavami EU, EEA/EFTA in drţavami kandidatkami, ki bi 

zajemal obstoječe programe Socrates, Leonardo da Vinci, E-learning in 
Jean Monnet.  

 Program Tempus Plus za sosedske drţave EU, ki bi se osredotočal na 
sodelovanje in razvoj na področju visokega šolstva, poklicnega 
usposabljanja, šolskega izobraţevanja in izobraţevanja odraslih.113 

 
Komisija je menila, da ta predlog odgovarja na štiri ključne dejavnike:  
 

   Spremembe širom EU, kjer se sistemi izobraţevanja in usposabljanja vse 

bolj integrirajo v kontekst vseţivljenjskega učenja  

 Naraščajoče zavedanje med drţavami članicami o pomenu umestitve 
izobraţevanja in usposabljanja v središče Lizbonske strategije, kar odseva v 
Bolonjskem114 (visoko šolstvo) in Kopenhagenškem115 (poklicno 

izobraţevanje in usposabljanje) procesu.  

   Potreba po soočanju z opaţeno razdrobljenostjo in pomanjkanjem sinergije 

v predhodnih programih  

   Potrebo po poenostavitvi in racionalizaciji zakonodajnih instrumentov in 

administrativnih sistemov Skupnosti.  
 

Komunikacija je tudi vsebovala cilje v številkah:  
 

  1 na 20 šolarjev vključenih v akcije Comenius med 2007 in 2013.   

  3 milijoni Erazmusovih študentov do leta 2011 

  150,000 praks v okviru programa Leonardo da Vinci do leta 2013 

  25,000 Grundtvig mobilnosti do leta 2013. 

                                                 
113 Glej 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/273&format=HTML&aged=0&l
angu age=EN&guiLanguage=en 
114 Glej http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html 
115 Glej http://ec.europa.eu/education/copenhagen/index_en.html 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
http://ec.europa.eu/education/copenhagen/index_en.html
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Predlogi v Komunikaciji so gradili na izkušnjah obstoječih programov, ki so bile 

povzete v seriji vmesnih evalvacijskih poročil, ki so bili objavljeni hkrati.116 

 

Po objavi Komunikacije je Komisija izpilila svoje politike in jih julija 2004 
predstavila Evropskemu parlamentu in Svetu za odločanje o njih. Novembra 

2006 sta Parlament in Svet glasovala za oblikovanje novega Programa 
vseţivljenjskega učenja.117 

 
V tem poglavju bomo podali širok pregled Programa vseţivljenjskega učenja 
skupaj z bolj podrobno obravnavo dveh podprogramov, ki bosta verjetno za 

sindikate najbolj zanimiva: Leonardo da Vinci in Grundtvig. 

 

Program vseţivljenjskega učenja 2007-2013 
 

Prejšnji posamezni programi so se ukvarjali z različnimi vidiki izobraţevanja in 

usposabljanja, vendar so bili številni vključeni v skupen glavni okvir, ki ga nudi 
novi Program vseţivljenjskega učenja.  

 
Program vseţivljenjskega učenja sestavljajo štirje specifični sektorski 

podprogrami:  
 

 Comenius za predšolsko in šolsko izobraţevanje 

 Erasmus za izobraţevanje na ravni univerze  

 Leonardo da Vinci za poklicno usposabljanje  

 Grundtvig za izobraţevanje odraslih  

 
Novi program tudi vključuje štiri prečne (transverzalne) programe, ki se 
osredotočajo na:  
 

 Sodelovanje in inovativnost na področju politik  

 Učenje jezikov 

 Informacijske in komunikacijske tehnologije  

 Širjenje in koriščenje rezultatov  

 
Vključuje tudi Program Jean Monnet,  ki ţeli okrepiti razvoj teles in institucij, 
ki delajo na področju evropske integracije.  
 

Cilji 
 

Celostni politični cilj  (1.(2.) člen) programa je 'prispevati k vseţivljenjskemu 
učenju, razvoju Skupnosti kot druţbi visokega znanja, s trajnostnim 

gospodarskim razvojem, več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno 
kohezijo'. Program ţeli spodbujati medsebojno izmenjavo, sodelovanje in 
mobilnost med sistemi izobraţevanja in usposabljanja znotraj EU, da postanejo 

'referenca svetovne kakovosti'.  

Program vseţivljenjskega učenja ima tudi serijo specifičnih ciljev, h katerim 

prispevajo različni podprogrami:  
 

                                                 
116 Besedilo tako Komunikacije kot evalvacijskih poročil lahko dobite na:  

http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html 
117 Glej http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_327/l_32720061124en00450068.pdf 

http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_327/l_32720061124en00450068.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_327/l_32720061124en00450068.pdf
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   Prispevati k razvoju kakovostnega vseţivljenjskega učenja, ki bo spodbujalo 

visoko uspešnost, inovativnost in evropsko dimenzijo v sistemih in praksah 
na tem področju   

   Podpirati uresničitev Evropskega območja vseţivljenjskega učenja  

   Pomagati pri izboljševanju kakovosti, privlačnosti in dostopnosti moţnosti za 

vseţivljenjsko učenje, ki so na voljo v drţavah članicah  

   Okrepiti prispevek vseţivljenjskega učenja k socialni koheziji, aktivnemu 
drţavljanstvu, enakosti spolov in osebni izpolnitvi  

   Spodbujati ustvarjalnost, konkurenčnost, zaposljivost in rast podjetniškega 
duha  

   Prispevati k večjem sodelovanju ljudi vseh starosti na vseţivljenjskem 

učenju, vključno z ljudmi s posebnimi potrebami in socialno ogroţenimi 
skupinami, ne glede na njihov socialno-ekonomski poloţaj  

   Spodbujati učenje jezikov in jezikovno raznolikost  

   Podpirati razvoj inovativnih vsebin, storitev, pedagogik in praks za 
vseţivljenjsko učenje, ki temeljijo na IKT  

   Okrepiti vlogo vseţivljenjskega učenja pri ustvarjanju občutka evropskega 
drţavljanstva, ki temelji na razumevanju in spoštovanju človekovih pravic in 

demokracije in ki spodbuja strpnost in spoštovanje do ljudstev in kultur  

   Spodbujati sodelovanje pri zagotavljanju kakovosti v vseh sektorjih PIU v 
Evropi  

   Spodbujati kar najboljšo rabo rezultatov, inovativnih proizvodov in 
postopkov in izmenjevati dobro prakso na področju, ki ga pokriva Program 

vseţivljenjskega učenja, da se bo dvignila kakovost izobraţevanja in 
usposabljanja.  

 
Znotraj posameznih sektorskih programov so bili zastavljeni tudi specifični 

operativni cilji.  

 
Program naj bi prispeval k spodbujanju sledečih horizontalnih politik Skupnosti, 
še posebej:  
 

   K spodbujanju osveščanja glede pomena kulturne in jezikovne raznolikosti 

znotraj Evrope kakor tudi glede potrebe po boju proti rasizmu, predsodkom 
in ksenofobiji  

   K temu, da se poskrbi za učence s posebnimi potrebami, še posebej tako, 

da se sodeluje pri promociji njihove integracije v redne šole in usposabljanja  

   K spodbujanju enakosti med moškimi in ţenskami in k temu, da se prispeva 
k boju proti vsem oblikam diskriminacije na osnovi spola, rase ali etničnega 

izvora, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.  
 

Podprte dejavnosti  
 

Med dejavnosti, ki jih podpira Program vseţivljenjskega učenja, sodijo:  
 

   Mobilnost ljudi na področju vseţivljenjskega učenja v Evropi, vključno z 
izmenjavo študentov in zaposlenih, obiski in delovnimi praksami  

   Bilateralna in multilateralna partnerstva  

   Multilateralni projekti, ki ţelijo izboljšati nacionalne sisteme izobraţevanja in 
usposabljanja  

   Unilateralni in nacionalni projekti  

   Multilateralna omreţja  
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   Ankete, statistični podatki, akcije za podpiranje transparentnosti in 

priznavanja kvalifikacij, akcije za podpiranje sodelovanja pri zagotavljanju 
kakovosti  

   Podeljevanje subvencij za organizacije, ki so dejavne na področjih, ki jih 
pokriva Program vseţivljenjskega učenja  

   Spremljajoči ukrepi  
 

Sodelovanje  
 

Program za leto 2007 je odprt za:  
 

   27 drţav članic EU  

   Islandijo, Liechtenstein, Norveško 

   Turčijo 

 
Celostno program cilja na:  
 

   Šolarje, študente, pripravnike in odrasle slušatelje  

   Učitelje, izvajalce usposabljanj in druge zaposlene, ki sodelujejo pri 

kateremkoli vidiku vseţivljenjskega učenja  

   Ljudi na trgu dela  

   Institucije ali organizacije, ki nudijo moţnosti za učenje znotraj konteksta 

Programa vseţivljenjskega učenja ali znotraj omejitev njegovih 
podprogramov  

   Ljudi in telesa, ki so odgovorni za politike, ki se tičejo kateregakoli 

določenega vidika vseţivljenjskega učenja na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni  

   Podjetja, socialne partnerje in njihove organizacije na vseh ravneh, vključno 

s sindikalnimi organizacijami in trgovinskimi ter industrijskimi zbornicami  

   Telesa, ki nudijo svetovanje, vodenje in informacijske storitve v zvezi s 
katerimkoli vidikom vseţivljenjskega učenja  

   Zdruţenja, ki delajo na področju vseţivljenjskega učenja, vključno z 
zdruţenji študentov, pripravnikov, šolarjev, učiteljev, staršev in odraslih 
slušateljev.  

   Raziskovalna središča in telesa, ki se ukvarjajo z vprašanji vseţivljenjskega 
učenja  

   Neprofitne organizacije, prostovoljna telesa, nevladne organizacije  

 
Sektorski programi Comenius,  Erasmus,  Leonardo  da  Vinci  in Grundtvig  imajo 

specifične kriterije, ki opredeljujejo, kdo lahko sodeluje v okviru teh programov.  

 

Proračun 
 

Dokončno potrjen celotni proračun za obdobje 2007-2013 znaša 7 milijard €. 

 

Administrativni postopki 
 

Komisija namerava vodenje posameznih sekcij programa prenesti ali 
nacionalnim agencijam ali pa Izvršni agenciji Evropske Komisije za programe 

Skupnosti. Uvedene so bile med drugim sledeče upravljalne in administrativne 
spremembe:  

 Samo en Programski odbor  
 Decentralizirana sredstva in postopki, z 80% sredstev pa upravljajo 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/index_en.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/index_en.html
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nacionalne agencije  

 Nov decentraliziran postopek izbire (postopek „NA2‟ namesto prejšnjega 
Leonardo 'Postopka B')   

 Drţave Zahodnega Balkana in Švica bodo v prihodnosti polnopravne članice  

 Jasna ločitev nalog med Komisijo, nacionalnimi agencijami in oblastmi drţav 
članic.  

 

Prioritete za Razpis za predloge  

Zaradi poznega začetka novega programa in zato, da bi ohranili kontinuiteto, so 
prioritete Programa vseţivljenjskega učenja za leto 2007 temeljile na ključnih 

prioritetah programov Socrates in Leonardo da Vinci za leto 2006,  samo 
posodobljene so bile, da so vzele v obzir politično dogajanje konec leta 2005 in 

v letu 2006.  

 
Prioritete za leto 2007 predstavljamo izključno kot primer. Te prioritete se 
verjetno spremenijo vsako leto.  

 
Leta 2007 bo Komisija tudi podpirala pripravljalne ukrepe za nove akcije, ki 

bodo vpeljane za program za leto 2008.  

 

Prioritetna področja za leto 2007 so:  
 

   Podpora za razvoj nacionalnih strategij vseţivljenjskega učenja drţav članic. 
Prednost v vseh delih programa bodo imele akcije, ki krepijo sodelovanje 

med različnimi deli sistema izobraţevanja in usposabljanja, ki krepijo 
kontinuiteto vseţivljenjskega učenja in ki podpirajo pridobivanje ključnih 
kompetenc.  

   Spodbujanje in širjenje inovativnosti v vseh delih sistemov izobraţevanja in 
usposabljanja.  

   Potreba po večji opaznosti izobraţevanja in usposabljanja znotraj Lizbonske 

agende tako na evropski kot nacionalni ravni in po okrepitvi implementacije 
Delovnega programa Izobraţevanje in usposabljanje 2010, še posebej 
preko stalnega razvoja dejavnosti vrstniškega učenja in Evropskega okvira 

kvalifikacij.  

   Okrepitev vloge univerz pri povečevanju konkurenčnosti z ustvarjanjem in 

širjenjem znanja ter inovativnosti, kot sledenje razpravi evropskih drţavnih 
voditeljev pri Hampton Courtu oktobra 2005, še posebej preko akcij, ki se 

osredotočajo na reformo sistema, krepitev upravljanja v visokošolskih 
institucijah in spodbujanje odličnosti.  

   Izboljšanje kakovosti in privlačnosti poklicnega izobraţevanja in 
usposabljanja (PIU) z implementacijo prioritet Kopenhagenškega procesa na 

nacionalni ravni. V večini drţav se bo potrebno bolj potruditi za sodelovanje 
s podjetji za reformo PIU sistemov in za večjo privlačnost PIU.  

   Dvig nizke ravni sodelovanja v okviru izobraţevanja odraslih v mnogih 
drţavah članicah, kar predstavlja oviro za zaposlitev v kasnejših letih in za 
sposobnost prilagajanja hitro spreminjajočemu se delovnemu okolju.  

   Večja učinkovitost in enakost v sistemih izobraţevanja in usposabljanja, še 
posebej boljša oskrba socialno ogroţenih in dvig kakovosti v predšolskih 

pristopih.  

   Razvoj sinergije med področji izobraţevanja in poklicnega usposabljanja na 
eni strani in kulture na drug strani s podpiranjem prečnih projektov.  
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   Poseben fokus na projekte, ki promovirajo Medkulturni dialog, glede na to, 

da je leto 2008 Evropsko leto medkulturnega dialoga.  

 
Širom vseh sektorskih programov je treba opozoriti, da:  
 

   Bodo subvencije na voljo za pomoč pri ustvarjanju omreţij znotraj 

tematskih področij.  

   Vsi projekti naj vključujejo jasen načrt za razširjanje in koriščenje produktov 
in rezultatov.  

 

Sindikati in Program vseživljenjskega učenja  
 

V preteklosti so evropski sindikati sodelovali v programih Leonardo da Vinci in 

Grundtvig. V luči te izkušnje na tem mestu podajamo dodatne informacije o 
specifičnih prioritetah za te podprograme.  
 

Leonardo da Vinci 

 
Razpis za predloge za leto 2007 se bo osredotočal na dve glavni prioriteti:  
 

   Razvoj evropskega trga dela  
 

   Preobrazbo, posodobitev in prilagoditev evropskih sistemov izobraţevanja in 

usposabljanja preko:  
- mobilnosti 

- multilateralnih projektov za prenos in razvoj inovacij  

- partnerstev 

- tematskih omreţij 

- spremljajočih ukrepov 
 

V okviru področje prenosa in razvoja inovativnosti in omreţij so bile opredeljene 
sledeče podpriotete:  
 

   Kakovost PIU sistemov in praks. Dobre prakse in modeli bi se morali 
osredotočati na: modele in prakse za zagotavljanje kakovosti, kazalce 

kakovosti, pristope samoevalvacije, razvijanje in testiranja postopkov 
zagotavljanja kakovosti pri začetnem usposabljanju in nadaljevalna poklicna 

usposabljanja; na razvijanje kazalcev kakovosti za ponudbe poklicnega 
usposabljanja; na razvoj partnerstva med glavnimi akterji PIU, na primer 
ustanovami za usposabljanje, socialnimi partnerji, občinami in regijami, 

podjetji in industrijo.  

   Inovativno e-učenje 

   Stalno usposabljanje za učitelje in izvajalce usposabljanj  

   Evropski prenos kreditnih točk za PIU  

   Potrjevanje neformalnega in informalnega učenja. Iz naslova te prioritete se 

morajo projekti osredotočati še posebej na: izmenjavo izkušenj in dobrih 
praks pri potrjevanju neformalnega in informalnega učenja; razvijanje 

visoke kakovosti, metodologije za stroškovno donosno potrjevanje, na 
izboljšanje standardov za potrjevanje neformalnega in informalnega učenja.  

 
Verjetno najbolj zanimiva tri področja za predloge projektov od sindikatov, še 

posebej na področju sindikalnega izobraţevanja, so:  
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 Multilateralni projekti 'Prenos inovacij'  
 

Namen multilateralnih projektov 'Prenos inovacij' je izboljšati kakovost in 
privlačnost evropskega sistema PIU s prilagajanjem in integracijo inovativnih 

vsebin ali rezultatov prejšnjih Leonardo da Vinci projektov ali drugih projektov v 
javne in/ali zasebne sisteme in podjetja za poklicno usposabljanje na nacionalni, 
lokalni, regionalni ali sektorski ravni. Proces prenosa inovativnih vsebin ali 

rezultatov bi moral vključevati:  
 

 Opredelitev in analizo zahtev ciljnih uporabnikov  

 Izbor in analizo inovativnih vsebin, ki bodo zadostile tem zahtevam in 

analizo izvedljivosti prenosa  

 Integracijo (ali potrditev) produkta v evropske, nacionalne, regionalne, 
lokalne in/ali sektorske sisteme in prakse usposabljanja 

 

To namiguje na:  
 

 Prilagoditev produkta na sisteme usposabljanja, potrebe in zahteve ciljnih 
uporabnikov (posodobitev produkta, itd).  

 Prenos produkta v nove socio-kulturne in jezikovne kontekste  

 Uporabo v novih sektorjih ali z novimi ciljnimi skupinami, vključno s 
pilotnimi tečaji v javnih in zasebnih strukturah usposabljanja.  

 

 Multilateralni projekti 'Razvoj inovativnosti'  
 

To so transnacionalni projekti sodelovanja, ki ţelijo izboljšati kakovost sistemov 

usposabljanja preko razvijanja inovativnih vsebin, metod in postopkov znotraj 
poklicnega izobraţevanja in usposabljanja (PIU). Inovativnost se opredeljuje kot 
'način opravljanja novih stvari ali odkrivanja novih stvari za opravljanje ţe 

znanih stvari'. Za projekte razvijanja inovativnosti to pomeni, da se razvije 
nekaj novega (vsebine, metode, postopke, itd.) kot končni rezultat projekta.  Ti 

projekti morajo biti gonilo dviganja kakovosti in spodbujanja inovativnosti na 
področju poklicnega usposabljanja. Oba cilja morata biti integrirana v predlog 
tako, da se orodja, metode oziroma koncepti in tudi konkretni materiali, ki se jih 

razvije med projektom, lahko uporabi v spremenljivih okoljih ali pa se lahko ti 
materiali za takšna okolja prilagodijo.  

 
Načela za implementacijo projektov Razvoj inovativnosti so:  
 

 Podpora Skupnosti je namenjena za ustvarjanje otipljivih gradiv, produktov, 

metod in pristopov na področju poklicnega usposabljanja in usmerjanja, a ne 
za dejavnosti usposabljanja kot take.    

 Predlogi morajo dati inovativno razseţnost projekta v kontekst in jo povezati 

s potrebami ciljnih skupin ali problemom, ki ga je treba rešiti.  
 Razvijanje inovativnosti lahko enako velja za institucionalne kontekste in za 

formalne, informalne in neformalne prakse, pa tudi za pobude, ki se jih 
spodbuja na lokalni, regionalni ali sektorski ravni. 

 Na evropski ravni je treba iz rezultatov potegniti kar največ in uporabiti 

strokovno znanje ter izkušnje različnih evropskih teles in/ali drugih 
kvalificiranih organizacij, ki delujejo na tem področju.  

 Da bi lahko kar najbolje uporabili rezultate in dobili povratne informacije, ki 
bi omogočile, da se nek produkt, gradivo, pristop ali metoda prilagodi in 
prenese, mora ovrednotenje (torej, da se rezultati razširijo in koristijo) biti 

integralni del programa dela na projektu.  
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 Pri širjenju in koriščenju rezultatov projektov je treba poudariti evropsko 

dimenzijo tako, da so poklicno usposabljanje in usmerjevalna gradiva, 
produkti, metode in pristopi, ki so na voljo, kadar je to mogoč, v jezikih vseh 

partnerjev.  

 
 Tematska omrežja 
 

Cilj tematskih omreţij je okrepiti vez med različnimi akterji, ki delujejo na 
področju poklicnega usposabljanja, da se izboljšajo kakovost, evropska 
dimenzija in prepoznavnost dejavnosti ali vprašanja skupnega interesa na 

področju poklicnega in izobraţevalnega usposabljanja. Namen teh omreţij je:  
 

 Zbrati, izluščiti in graditi na evropskem strokovnem znanju in inovativnih 
pristopih   

 Izboljšati analizo in predvidevanje zahtevanih veščin  

 Razširiti doseţke omreţja in rezultate projekta širom EU.  
 

Cilji Tematskih omreţij so:  
 

 Zdruţiti znanje v določeni domeni na regionalni ali sektorski ravni, z 
namenom, da se preko tega izmenjujejo izkušnje in spodbuja inovativnost 
(novi pristopi) na področju poklicnega usposabljanja. V ta namen povezati 

strokovnjake ali organizacije, ki so specializirane na določenem področju  

 Opredeliti trende in zahtevane veščine na tem področju in izboljšati 
pričakovane koristi od pobud pri poklicnem usposabljanju  

 Objaviti rezultate dela, ki ga opravljajo takšne transnacionalne mreţe 

preko ustreznih kanalov, da se s tem spodbujata večja inovativnost in 
transnacionalno sodelovanje na področju poklicnega usposabljanja.  

 
Načela za implementacijo tematskih omreţij so:  
 

 Vzpostaviti omreţje za poklicno usposabljanje med več igralci, in sicer 
tako, da se med seboj poveţe sodelujoče drţave na regionalni ali 

sektorski ravni in javne ter zasebne igralce, ki se jih to tiče  

 Izvesti delovni program na neko dano temo  

 Zagotoviti, da dejavnosti omreţja niso omejene le na čas trajanja 
pogodbe. (Ţe od samega začetka bi moralo vsako omreţje predvideti 

strategijo, ki bi omogočala, da dejavnosti potekajo tudi zatem, ko preteče 
obdobje, ki ga financira Skupnost).  

 Predlogi bi tudi morali vsebovati določilo, ki temelji na začetnih rezultatih,  

za širjenje omreţja, skupaj z načrtom za pridobivanje novih potencialnih 
partnerjev.  

 V partnerstvu mora biti več igralcev, torej morajo v njem sodelovati 

različni partnerji, ki so sposobni prispevati k ciljem predloga. Med člane 
lahko sodijo lokalne oblasti, gospodarske zbornice, organizacije za 

delodajalce in delojemalce (socialni partnerji), podjetja, vključno z malimi 
in srednje velikimi podjetji, nevladnimi organizacijami, raziskovalnimi 
centri in centri za poklicno usposabljanje, vključno z univerzami.  

 Vključitev tistih, ki na politični ravni sprejemajo odločitve, recimo lokalnih 

in regionalnih oblasti, bo poskrbelo, da bo partnerstvo trajno.  

 
Ta akcija ni zasnovana izključno za vzpostavljanje novih mreţ. Člani ţe 
obstoječih mreţ na področju PIU bodo morda ţeleli osnovati nova omreţja za 
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delo na dopolnilnih področjih ali uporabiti svoje zdruţeno strokovno znanje na 

novih področjih.  
 

Grundtvig 
 

V okviru dejavnosti podprograma Grundtvig za izobraţevanje odraslih, ki so na 
voljo na Razpisu za predloge za leto 2007, bodo verjetno naslednji najbolj 

zanimivi za organizacije sindikalnega izobraţevanja:  

 
 Mobilnost posameznikov – izobraževanje ob delu za zaposlene, ki 

izvajajo izobraževanje odraslih  
 

Cilj te akcije je pomagati izboljšati kakovost vseţivljenjskega učenja tako, da se 

ljudem, ki v najširšem smislu delajo v institucijah za izobraţevanje odraslih ali 
pa sodelujejo pri usposabljanju takih ljudi, omogoči, da se do šest tednov 
usposabljajo v drugi drţavi, v kateri sodelujoči običajno dela. Tako se sodelujoče 

spodbudi k izboljšanju praktičnih pedagoških/svetovalnih veščin pa tudi k temu, 
da začnejo širše razumevati vseţivljenjsko učenje v Evropi. V vseh primerih 

mora usposabljanje potekati v drugi evropski drţavi in je lahko v obliki:  

 

 Strukturiranega tečaja za izvajalce izobraţevanja odraslih z močnim 

evropskim fokusom v smislu tematike usposabljanja in profila izvajalcev 
usposabljanja in slušateljev, ki običajno traja vsaj 5 delovnih dni  

 Več informalnega usposabljanja, kot recimo delovna praksa ali obdobje 
spremljanja v neki organizaciji za izobraţevanje odraslih ali v javni ali 
nevladni organizaciji, ki se ukvarja z izobraţevanjem odraslih  

 Sodelovanja na kaki evropski konferenci ali seminarju, ki ga organizira 
neko Grundtvig omreţje, nek Grundtvig projekt, kaka nacionalna agencija 

ali zares reprezentativno evropsko zdruţenje, ki je dejavno na področju 
izobraţevanja odraslih. Taka konferenca ali seminar se smatra kot nekaj, 

kar spodbuja uresničevanje zgoraj omenjenih ciljev.  

 
Usposabljanje, za katerega so dodeljene subvencije, je lahko povezano s 
kandidatovimi poklicnimi dejavnostmi v kateremkoli vidiku izobraţevanja 

odraslih, formalnem, neformalnem ali informalnem. To lahko vključuje:  
 

 Vsebino in izvajanje izobraţevanja odraslih  

 Dostop do priloţnosti za učenje za odrasle  

 Izvajanje izobraţevanja odraslih  

 Sistemsko/politično raven izobraţevanja odraslih.  

 
Posamezne dodelitve subvencij za mobilnost so tudi na voljo za podpiranje 
pripravljalnih obiskov za vzpostavitev Grundtvig učna partnerstva (glej spodaj).  

 
 Multilateralni projekti  
 

Grundtvig multilateralne projekte izvajajo institucije/organizacije iz različnih 
sodelujočih drţav, ki delajo skupaj, zdruţujejo svoje znanje in izkušnje, da bi 
dosegle konkretne in inovativne rezultate/produkte z neizpodbitno evropsko 

vrednostjo. V mnogih primerih to vključuje testiranje izkušenj na strateških 
področjih in ustvariti pedagoške produkte visoke kakovosti. Ti projekti tudi ţelijo 

okrepiti evropsko dimenzijo na področju učenja odraslih.  
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V okviru prioritet, objavljenih v splošnem Razpisu za predloge, so do podpore 
upravičene sledeče dejavnosti:  

 
 Izboljšanje vsebin in izvajanja izobraţevanja odraslih  

 Izboljšanje izobraţevanja odraslih na ravni sistema/politike  
 Izboljšati dostopnost učnih priloţnosti za odrasle  

 Izboljšati upravljanje izobraţevanja odraslih (to še posebej vključuje ukrepe, 
naslovljene na druga telesa, ki morajo v tem smislu odigrati pomembno 
vlogo, kot na primer delavske ali socialne organizacije, sindikati, itd.) 

 

 Učna partnerstva 
 

Učno partnerstvo je okvir za majhne dejavnosti sodelovanja med 

organizacijami, ki delajo na področju izobraţevanja odraslih v najširšem smislu. 
V primerjavi z Grundtvig multilateralnimi projekti sodelovanja, ki so bolj 

usmerjeni v produkte ali rezultate, so učna partnerstva bolj osredotočena na 
proces in ţelijo razširiti sodelovanje majhnih organizacij, ki ţelijo v svoje 
izobraţevalne dejavnosti vključiti evropsko sodelovanje.  

 
V Grundtvig učnem partnerstvu izvajalci usposabljanj in slušatelji iz vsah treh 

sodelujočih drţav delajo skupaj na eni ali več tem, za katere so zainteresirane 
vse sodelujoče organizacije. Ta izmenjava izkušenj, praks in metod bi morala 
prispevati k povečanemu zavedanju raznolike evropske kulturne, socialne in 

ekonomske scene in k boljšemu razumevanju področij skupnega interesa. 
Sodelujoče organizacije se spodbuja k temu, da spremljajo in ocenjujejo svoje 

transnacionalno delo in ga povečejo s pobudami lokalne skupnosti. Spodbuja se 
jih tudi k temu, da sodelujejo z organizacijami in oblastmi na nacionalni ravni in 

tako zagotovijo solidno bazo za svoje ideje in dejavnosti ter odprejo kanale za 
razširjanje.  

 

Lahko se podprejo sledeče dejavnosti:  
 

 Partnerska srečanja in seminarji med vsemi institucijami, kii sodelujejo v 
partnerstvu  

 Izmenjave zaposlenih in odraslih slušateljev, ki sodelujejo pri dejavnostih 
projekta 

 Izmenjave izkušenj in dobre prakse z vsemi ustreznimi sredstvi, še posebej z 
uporabo informacijske tehnologije in spletne strani, video konference)  

 Ustvarjanje tehničnih predmetov, risb in umetniških predmetov, ki so 

povezani s projektom  

 Delo na terenu in projektne raziskave  

 Pripravo nastopov (recimo gledaliških iger, mjuziklov, itd.)  

 Jezikovno pripravo ljudi, ki sodelujejo v partnerstvu, s čimer se zagotavlja, 

da bodo imeli ustrezne kompetence v delovnem(ih) jeziku(ih) partnerstva  

 Sodelovanje z drugimi projekti s sorodnimi tematskimi področji (vključno z 
Grundtvig Omreţji), izmenjavo izkušenj z drugimi institucijami v regiji, 

vključno z mobilnostjo do dogodkov omreţja, če je to relevantno  
 Dejavnosti samoevalvacije  

 Organiziranje razstav, produkcije in razširjanje informacijskega materiala ali 
dokumentacije glede dejavnosti sodelovanja  

 Razširjanje projektnih izkušenj in rezultatov.  
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 Tematska omrežja 
 

Cilj Grundtvig tematskih omreţij je okrepiti vezi med različnimi akterji, ki 

sodelujejo na področju izobraţevanja odraslih, v najširšem smislu; izboljšati 
kakovost, evropsko dimenzijo in vidnost dejavnosti ali vprašanj skupnega 
interesa na področju izobraţevanja odraslih; in prispevati k temu, da bodo 

moţnosti za vseţivljenjsko učenje širše znane in na voljo drţavljanom.  
 

Grundtvig omreţja so velika omreţja in nudijo forum ali skupno platformo za 
razpravljanje in izmenjavo informacij o ključnih vprašanjih, za oblikovanje 

politik in/ali raziskave na področju izobraţevanja odraslih. Vsako Grundtvig 
omreţje se ukvarja z nekim določenim tematskim področjem, omenjenim v 
Razpisu za predloge, ki se ga izbere iz širokega področja izobraţevanja odraslih 

kot celote. Znotraj svojega specifičnega področja bi se moralo omreţje truditi, 
da:  
 

 Še naprej razpravlja o pomembnih vidikih politike in prakse  

 Ponudi pregled nekega področja (preko primerjalnih študij in analiz) 
znotraj evropskega konteksta  

 Razmisli o različnih definicijah, ki se jih uporablja v različnih drţavah v 
smislu vsebine in metodologije in tako prispevati k izgradnji deljene 
terminologije na evropski ravni na ključnih področjih učenja odraslih  

 Opredeli sedanje, pojavljajoče se in bodoče potrebe, še posebej, da 
poudari vidike, kjer bi sodelovanje na evropski ravni bilo še posebej 

koristno.  

 Spodbuja razširjanje ugotovitev in priporočil ter implementacijo le-teh na 
ustreznih področjih  

 Močno prispeva k razširjanju dobre prakse, ki je na voljo, na nacionalni in 
evropski ravni.  

 
Od vsakega omreţja se zahteva, da najmanj:  
 

 Vzpostavi in vzdrţuje kakovostno spletno stran, ki bo podpirala 

izmenjavo in širjenje informacij  

 Pripravi letno poročilo o stanju inovativnosti na svojem področju 
delovanja  

 „Igralce' v Grundtvigu v celoti obvešča o dogodkih in dejavnostih omreţja  

 Organizira vsaj eno letno srečanje Grundtvig projektov na tematskem 
področju omreţja  

 Ima racionalno strategijo za vzdrţevanje omreţja potem ko se 

sofinanciranje Skupnosti konča ali pa se bistveno zmanjša  
 Vzpostavi ustrezne mehanizme za notranje ocenjevanje napredka in za 

zagotavljanje kakovosti ter razširjanja rezultatov.  
 

Več informacij 

 

Podrobnosti o vrstah in trajanju dejavnosti, prispevka Skupnosti in o drugih 
formalnih zahtevah, pa tudi podrobnosti o Razpisih za predloge, dobite na:  
 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/general/index_en.html 

 
Predlagamo vam, da vsako leto natančno proučite besedila razpisov, saj se 

lahko prioritete, teme in pravila glede upravičenosti lahko spreminjajo.  

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/general/index_en.html
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Spletna knjiţnica Informacijskega portala EU in glasilo Pregled novic za izvajalce 

usposabljanj (Trainers' Digest) ETUI-REHS Izobraţevanja tudi vsebujeta 
informacije o vsebinah, prioritetah, postopkih in Razpisih za predloge:  
 

http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service/library 

http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service/library
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13. poglavje 
 

Strukturni skladi 
 

 

 

Kakor smo ţe omenili v 11. poglavju, so med najpomembnejšimi mehanizmi 

financiranja, ki so na razpolago Komisiji, tako-imenovani 'Strukturni skladi', pri 
čemer je verjetno s stališča sindikatov najpomembnejši Evropski socialni sklad. 

Po splošnem pregledu Strukturnih skladov si bomo v tem poglavju še 
natančneje pogledali Evropski socialni sklad in vlogo sindikatov znotraj njega.  
 

Strukturni skladi  
 

Strukturni skladi so ključno orodje, ki se ga v partnerstvu z drţavami članicami 

posluţuje Evropska unija za podpiranje manj razvitih regij znotraj Unije. Sklade 
se uporablja za zmanjšanje druţbeno-gospodarskega prepada med drţavami 

članicami in med različnimi teritorialnimi območji. Skladi ţelijo povečati 
gospodarsko in socialno kohezijo v kontekstu modela trajnostnega razvoja, 
najpomembnejše politične prioritete EU.  

 
Med te sklade sodijo:  
 

  Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF), s katerim se financira 

produktivne investicije, infrastrukture in pobude, zasnovane z namenom 
zmanjšati gospodarske in socialne razlike med teritorialnimi območji Unije.  

  Evropski socialni sklad (ESF), ki se osredotoča na razvoj človeških virov 
in na spodbujanje socialne integracije  

  Kohezijski sklad, ki se osredotoča na okoljevarstvene politike in 

transevropsko prometno infrastrukturo in so vanj vključena celotna ozemlja 
tistih drţav članih, katerih bruto nacionalni dohodek (BNP) je niţji od 90% 
povprečja Skupnosti.  

 
Ti skladi so usmerjeni v tri prednostne cilje, opredeljene za obdobje 2007-2013.  
 

 Konvergenca 

 Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje 

 Evropsko teritorialno sodelovanje.  
 

Konvergenčni cilj  
 

Konvergenčni cilj ţeli pospešiti konvergenco najmanj razvitih drţav članic in 
regij z izboljšanjem pogojev za rast in zaposlovanje s/z:  
 

 večjimi in bolj kakovostnimi investicijami v človeški in fizični kapital  

 spodbujanjem inovativnosti in druţbe znanja  

 spodbujanjem prilagodljivosti na gospodarske in socialne spremembe  

 zagotavljanjem zaščite in izboljšanja okolja  

 spodbujanjem administrativne učinkovitosti.  

 
Regije, na katere cilja ta cilj, so tiste, katerih bruto domači proizvod (BDP), 

izračunan na osnovi podatkov Skupnosti za leto 2002, je niţji od 75% 
povprečnega BDP EU-25 za isto referenčno obdobje.  
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Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja  
 

Je namenjen krepitvi konkurenčnosti in zaposlovanja in predvidevanju 
gospodarskih in socialnih sprememb. Namenjen je spodbujanju:  
 

 Večjih in kakovostnejših investicij v človeški kapital  

 Inovativnosti in ideji druţbe znanja  

 Podjetništvu  

 Zaščiti in izboljšanju okolja  

 Izboljšanju dostopnosti, prilagodljivosti delavcev in podjetij  

 Razvijanju inkluzivnih trgov dela  

 
Regije, na katere cilja ta cilj, so tiste, ki jih ne pokriva Konvergenčni cilj.  
 

Cilj evropskega teritorialnega sodelovanja  
 

Ta cilj ţeli okrepiti:  
 

   Čezmejno sodelovanje preko skupnih lokalnih in regionalnih pobud v 

obmejnih regijah  

   Transnacionalno sodelovanje med regijami, ki jih kot upravičene navaja 
Evropska komisija, preko akcij, ki tako spodbujajo integriran teritorialni 

razvoj, kakor so tudi povezane s prioritetami Komisije.  

   Medregijsko sodelovanje in izmenjavo izkušenj preko celotnega ozemlja 
Skupnosti.  

 
Tranzicijska podpora je na voljo za tiste regije, ki bi sicer zadostile kriterijem 
za Konvergenčni cilj, če bi bila njihova raven BDP per capita bila izmerjena na 

ravni EU-15, ne pa EU-25. Podobna tranzicijska podpora je na voljo za drţave, 
ki bi zadostile kriterijem za podporo iz Kohezijskega sklada, če bi se njihov bruto 
nacionalni dohodek primerjal z BND EU-15, ne pa EU-25.  

 
Konvergenčni kriterij podpirajo vsi zgoraj omenjeni skladi. Cilj regionalne 
konkurenčnosti in zaposlovanja podpirata ERDF in ESF. Cilj evropskega 

teritorialnega sodelovanja podpira le ERDF.  

 
Pomembno je poudariti, da bodo od leta 2007 Strukturni skladi na voljo za vseh 
27 drţav članic (torej tudi Bolgarijo in Romunijo).  

 
Vsaka drţava članica je bila dolţna v sodelovanju z Evropsko komisijo do konca 

leta 2006 pripraviti okvirni dokument (znan kot Nacionalni strateški referenčni 
okvir). Ta dokument vsebuje tako splošne kot specifične smernice za 

intervencije iz naslova vsakega cilja.  

 
Poleg tega mora vsaka drţava, zopet po posvetovanju s Komisijo, predloţiti 

Operativni program, ki vsebuje načrtovane ukrepe za implementacijo, načrte 
financiranja in metode izvajanja ter nadzorovanja za vsako intervencijo.  

 

Drţave članice morajo pri pripravljanju, implementaciji, nadzorovanju in 

evalvaciji Operativnih programov skupaj z ekonomskimi in socialnimi 

partnerji,vključno s sindikati, vključiti tudi regionalne in lokalne oblasti.  
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Financiranje Strukturnih skladov  
 

Za obdobje 2007-2013 je EU za Sklade namenila skupaj 308,041 milijonov 
evrov. Ta denar je namenjen za različne cilje, kakor sledi:  

 
 Konvergenčni cilj  81.54% 

 Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja 15.95% 

 Cilj evropskega teritorialnega sodelovanja 2.52% 

 
Poleg tega so predvidena tudi sredstva za nacionalno sofinanciranje. Običajno 

vsaka drţava prispeva enako, prispevek pa je običajno vsaj 25% za področja, 
vključena v konvergenčni cilj, in vsaj 50% za področja, vključena v cilj 

regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, čeprav so seveda izjeme, vključno s 
področji, ki koristijo transnacionalno podporo.  

 

Evropski socialni sklad  
 

Fokus Evropskega socialnega sklada se je spremenil zato, da bi lahko zadostil 
zahtevam Lizbonske strategije. Sedaj je zasnovan tako, da podpira cilje 
Skupnosti v zvezi s socialno vključenostjo, nediskriminacijo, spodbujanjem 

enakosti in izobraţevanjem ter usposabljanjem. Povezave med ESF in političnim 
okvirom – Evropsko strategijo zaposlovanja – so se okrepile, s posebnim 
poudarkom na zaposlovanju in usposabljanju. Prav zato si je vredno pogledati v 

nekaj podrobnostih prioritete, ki so jih Uredbe Skupnosti za 2007-2013118 

navedle za Konvergenčni cilj in Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja. 

Prioritete so sledeče:  

 
 a) povečati prilagodljivost delavcev, podjetij in podjetnikov, z namenom 

izboljšati predvidevanje in pozitivno upravljanje z gospodarskimi 

spremembami, še posebej s spodbujanjem:  
 

(i) vseţivljenjskega učenja in večjih investicij v človeške vire s strani 
podjetij, še posebej malih in srednje velikih, preko razvijanja in 

implementacije sistemov in strategij, vključno s pripravništvi, ki 
zagotavljajo povečan dostop do usposabljanja za še posebej 
starejše in nizko usposobljene delavce, s širjenjem informacijskih 

in komunikacijskih tehnologij, e-učenjem, z okolju prijaznimi 
tehnologijami in veščinami upravljanja ter spodbujanjem 

podjetništva in inovativnosti ter ustanavljanja podjetij;  
 

 (ii)  oblikovanja in širjenja inovativnih in bolj produktivnih oblik 

organizacije dela, vključno z boljšo varnostjo in zdravjem pri 
delu, opredeljevanjem bodočih poklicnih zahtev in zahtev po 

veščinah ter razvijanjem zaposlovalnih, podpornih storitev in 
storitev zaposlovanja, vključno s pomočjo pri iskanju nove 

zaposlitve za delavce v kontekstu prestrukturiranja podjetja in 
sektorja;  

 
                                                 

118 Glej  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fse/ce_1081
(2006)_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fse/ce_1081
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fse/ce_1081
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b)  povečati dostop do zaposlovanja in trajnostnega vključevanja iskalcev 

zaposlitve in neaktivnih oseb na trg dela, preprečevati brezposelnost, 
še posebej dolgoročno in brezposelnost mladih, spodbujati aktivno 

staranje in vse večje sodelovanje na trgu dela, še posebej s 
spodbujanjem:  

 

(i)     implementacije aktivnih in preventivnih ukrepov, ki zagotavljajo   

zgodnje odkrivanje potreb delavcev in olajšajo iskanje sluţbe;  
(ii)     integrativnih in specifičnih ukrepov za povečevanje trajnostnega 

sodelovanja in napredka ţensk v zaposlovanju in za zmanjšanje 

segregacije na trgu dela na osnovi spola, vključno s soočanjem s 
temeljnimi vzroki za razlike v plačilu med spoloma;  

(iii)     specifičnih ukrepov za večje sodelovanje migrantov v 
zaposlovanju, za okrepitev njihove socialne integracije in za 
olajšanje geografske in socialne mobilnosti delavcev ter za 

integracijo čezmejhnih trgov dela, vključno s, preko usmerjanja, 
jezikovnega usposabljanja in potrjevanja kompetenc in 

pridobljenih veščin 
 
c)  okrepiti druţbeno vključenost socialno ogroţenih ljudi z namenom 

trajnostne integracije slednjih v zaposlovanje in boja proti vsem 
oblikam diskriminacije na trgu dela, še posebej s spodbujanjem: 

 
(i)           Poti za integriranje in ponovno zaposlitev ljudi, ki izkušajo socialno 

izključenost, za ljudi, ki so predčasno zaključili šolanje, manjšine, 
hendikepirane ljudi in ljudi, ki negujejo odvisne osebe, preko 
ukrepov zaposljivosti, dostopa do poklicnega izobraţevanja in 

usposabljanja; in drugih ukrepov, kot je recimo ponudba, ki 
izboljšuje prilonosti za zaposlitev 

 
(ii)    sprejemanja raznolikosti na delovnem mestu in boja proti   

diskriminaciji pri dostopanju in napredovanju na trgu dela preko 

osveščanja, vključevanja lokalnih skupnosti in podjetij ter 
spodbujanja iniciativ za lokalno zaposlovanje;  

 

d)  krepiti človeški kapital in spodbujati partnerstvo za reforme na 
področju zaposlovanja in vključenosti, še posebej s spodbujanjem:  

 

  (i)  oblikovanja in uvajanja reform v sisteme izobraţevanja in 
usposabljanja z namenom razvijati zaposljivost; izboljšanja 
začetnega in poklicnega šolanja ter usposabljanja ter stalnega 

posodabljanja veščin osebja, ki izvaja usposabljanja, z ozirom na 
inovativnost in gospodarstvo, ki temelji na znanju;    

 

      (ii) dejavnosti medsebojnega povezovanja med institucijami višjega 

izobraţevanja, raziskovalnimi središči in podjetja  
 

e)  spodbujati partnerstva, pakte in pobude preko medsebojnega 

povezovanja relevantnih udeleţencev, kot so recimo socialni partnerji 
in nevladne organizacije, na transnacionalni, nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni z namenom mobilizacije za reforme na področju 

zaposlovanja in inkluzivnosti trga dela.  
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Konvergenčni cilj ima tudi sledeče prioritete:  
 

a) širiti in povečati investicije v človeški kapital, še posebej 
spodbujanjem:  

 

(i) implementacije reform na področju sistemov izobraţevanja in 
usposabljanja, še posebej zavoljo dviganja odzivnosti ljudi na 

potrebe na znanju temelječe druţbe in vseţivljenjskega učenja;  
 

(ii) večje participacije v izobraţevanju in usposabljanju skozi 
ţivljenje, vključno preko akcij, ki ţelijo doseči zmanjšanje števila 

ljudi, ki predčasno zaključijo šolanje in segregacijo ljudi na osnovi 
spola, pa tudi ki ţelijo povečati dostop do in dvigniti kakovost 

začetnega, poklicnega in terciarnega šolstva ter usposabljanja;  
 

(iii)       razvijanja človeških potencialov na področju raziskav in inovacij, še 
posebej preko podiplomskega študija in usposabljanja za 

raziskovalce;  
 
b)  krepiti institucionalno zmogljivost in učinkovitost javnih administracij 

in sluţb na nacionalni, regionalni in lokalni ravni in, kjer je to 
relevantno, socialnih partnerjev in nevladnih organizacij zaradi 

reformiranja, boljšega reguliranja in upravljanja, še posebej na 
področjih zaposlovanja, izobraţevanja, sociale, okolja, pravosodja, 
gospodarstva, še posebej s spodbujanjem:  

 
(i) mehanizmov za izboljšanje snovanja dobrih politik in 

programov, vključno preko študij, statističnih podatkov in 
strokovnih nasvetov, podporo za medoddelčno koordinacijo in 
dialogom med ustreznimi javnimi in zasebnimi telesi;  

(ii) gradnje zmogljivosti pri uresničevanju politik in programov na 
relevantnih področjih, vključno z namenom krepiti zakonodajo, 

še posebej s stalno posebno podporo za usposabljanje 
vodstvenih kadrov in osebja, kakor tudi s specifično podporo za 
ključne sluţbe, inšpektorate in socio-ekonomske akterje, 

vključno s socialnimi partnerji in partnerji iz okolja, 
odgovarjajočimi nevladnimi organizacijami in reprezentativnimi 

strokovnimi organizacijami.  
 

Znotraj okvira teh ciljev bo ESF podpiral Operativne programe, ki so jih 

pripravile drţave članice na nacionalni ali regionalni ravni. Viri ESF tudi 
predstavljajo enega glavnih orodij za promocijo Evropske strategije 

zaposlovanja, ki jo je lansiral Evropski svet na srečanju v Luksemburgu leta 
1997, posodobil pa ga je Evropski svet na srečanju v Bruslju julija 2005.119 Ta 
strategija si je zastavila sledeče kvantitativne cilje, ki naj bi jih dosegli do leta 

2010:  

 

   Da bi iskalci zaposlitve širom EU imeli dostop do vseh prostih delovnih mest, 
ki se jih oglašuje preko zavodov za zaposlovanje drţav članic  

   Na ravni EU za pet let zvišati starost izstopa iz delovnega kontingenta (v 

                                                 
119 Za več podrobnosti glej:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:205:0021:01:EN:HTML 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
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primerjavi s povprečjem 59,9 let leta 2001)  

   Zagotoviti otroško varstvo za vsaj 90% otrok med tremi leti do starosti za 
začetek obveznega šolanja in za vsaj 33% otrok pod tremi leti starosti  

   Ne več kot 10% ljudi v povprečju znotraj EU, ki predčasno prekinejo šolanje  

   Da ima vsaj 85% 22-letnikov v EU zaključeno srednjo šolo  

 Da je povprečna raven sodelovanja v EU pri vseţivljenjskem učenju vsaj 
12,5% odrasle aktivne populacije (starostna skupina med 25. in 64. letom). 

 
ESF bo financiral transnacionalne in medregijske ukrepe, s čimer ţeli spodbuditi 
razširjanje dobrih praks in razvoj pravočasnih in ustreznih strategij za 
upravljanje s spremembami. Podprl bo tudi ukrepe, ki vključujejo lekcije, ki smo 

se jih naučili iz pobude Skupnosti EQUAL (ene od ključnih pobud Skupnosti, ki 
jo je ESF financiral 2000-2006, vendar ne bo delovala 2007-2013). Ti ukrepi 

bodo posebno pozornost preko krepitve transnacionalnega sodelovanja 
namenjali integraciji migrantov, vključno z iskalci azila in odrinjenih skupin na 
trgu dela.  

 

Sindikati in strukturni skladi  
 

Uredbe Skupnosti zagotavljajo polno vključenost sindikalnih in delodajalskih 
organizacij v različnih fazah implementacije Strukturnih skladov, s še posebnim 

poudarkom na pripravi, implementaciji in nadzorovanju načrtov in ukrepov. To 
vključuje sodelovanje v nadzornih odborih, ki bodo ustanovljeni za vsak 

operativni program vzpostavljen s strani Strukturnih skladov. V teh odborih 
lahko sindikati svetujejo glede pobud, ki jih je treba podpreti pa tudi 
nadzorujejo razmerje med dodeljenimi finančnimi sredstvi in ključnimi cilji za 

delavce.  

 
Odločitve glede posameznih projektov bodo v glavni meri še vedno ostale v 

domeni institucionalnih teles, kot so recimo ministrstva in regionalne oblasti, ki 
v preteklosti niso bila ravno dojemljiva za projekte, ki se tičejo sindikatov. 
Vendar pa se v splošnih ciljih Evropskega socialnega sklada stalno omenja 

delavce, socialne partnerje in pomen usposabljanja kot ključnega dejavnika za 
izboljšanje zaposljivosti.  

 
Sindikati bi se morali znati posluţevati teh referenc in še posebej omeniti vire 
ESF, ki jih Uredba ESF prvič dodeljuje konvergenčnemu cilju. Mednje sodijo 
sposobnosti socialnih partnerjev, da uresničijo cilje ESF preko usposabljanja, 

ukrepov ustvarjanja mreţ, krepitve socialnega dialoga in drugih dejavnosti, ki 
jih skupaj izvajajo socialni partnerji, še posebej v zvezi s prilagodljivostjo 

delavcev in podjetij. Jasno je, zakaj je to relevantno za sodelovanje sindikatov.  

 
Najboljše priloţnosti se bodo verjetno pojavile v povezavi s projekti, 
namenjenimi usposabljanju in ponovnem usposabljanju delavcev ali nudenju 

podpore za poklicno usmerjanje mladih in brezposelnih. Večina od teh bo 
verjetno v obliki projektov poklicnega usposabljanja, na področju, na katerem 

trenutno dejavno ne sodelujejo vse evropske sindikalne organizacije.  

 
Poklicno usposabljanje je treba tolmačiti v najširšem moţnem smislu, vključno s 
številnimi strokovnimi znanji, lastnimi tistim sindikalnim strukturam, ki 

sodelujejo pri sindikalnem usposabljanju. Usposabljanje sindikalnih 
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funkcionarjev, katerih naloga bo slediti programom Evropskega socialnega 

sklada, politikam trga dela, pobudam za povečanje zaposlovanja na lokalni 
ravni, teţavam v zvezi z imigracijo, enakim moţnostmi in različnim oblikam 

neenakosti, mora vključevati temeljna področja strokovnega znanja za 
usposabljanje, vključno z:  

 
 Predhodno analizo potreb usposabljanja  

 Zasnovo učnega načrta in implementacijo poti usposabljanja  

 Zasnovo smernic, inovativnega gradiva in IT pripomočkov.  

 
Glede na moţnosti uresničitve transnacionalnih akcij preko ESF in tudi preko 
novega cilja Evropskega teritorialnega sodelovanja, bodo morali sindikati kar 

najbolje izkoristiti omreţja znotraj ETUC-a in ETUI-REHS Izobraţevanja, da bodo 
lahko opredelili najboljše vire, priloţnosti  in potencialne partnerske 

organizacije, ki jim bodo pomagale opredeliti in uresničiti uspešne 
transnacionalne dejavnosti. Omreţja in rezultati nekaterih večjih projektov, ki 
jih je v zadnjih letih izvedel ETUI-REHS, so lahko pomemben vir tega. Med 

takšne projekte sodita DIALOG-ON s 16 partnerskimi organizacijami, ki se je 
osredotočal na proučitev rabe orodij informacijske druţbe v kontekstu 

socialnega dialoga, in TRACE120 z 20 partnerji, ki se je ukvarjal s povečanjem 
zmogljivosti znotraj evropskih sindikatov za predvidevanje in upravljanje s 
spremembami.  
 

Več informacij: 

 
  Spletni strani Evropske komisije in Evropskega socialnega sklada  

http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-
2013_en.html 

  Knjiţnica EU informacijskega portala  
http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service/library 

 

                                                 
120 Glej: http://www.traceproject.org 

http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html
http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service/library
http://www.traceproject.org/
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14. poglavje 
 

Proračunske postavke socialnega dialoga 
 

 

 

Vsako leto proračun Evropske unije vsebuje več dodeljenih finančnih sredstev z  

namenom izboljšanja socialnega dialoga. Te proračunske postavke, s katerimi 
upravlja Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake 

moţnosti, nudijo dragoceno podporo za dejavnosti organizacij socialnih 
partnerjev, vključno s sindikati. V tem poglavju si bomo tri od teh pogledali bolj 
podrobno:  

 
 Proračunsko postavko 04.03.03.01 -  Industrijski  odnosi in socialni dialog  

 Proračunsko postavko 04.03.03.02 -  Ukrepi za informiranje in usposabljanje 

za delavske organizacije 

 Proračunsko postavko 04.03.03.03 -  Informiranje, posvetovanje in 

sodelovanje predstavnikov podjetij 

 

Evropska komisija je pred kratkim postavila spletno stran, posvečeno 
Evropskemu socialnemu dialogu, ki vsebuje koristne osnovne informacije pa tudi 

trenutne Razpise za predloge.121 

 

04.03.03.01 – Industrijski odnosi in socialni dialog  
 

Uvod  
 

Ta proračunska postavka (prej B3-4000) je namenjena financiranju sodelovanja 
socialnih partnerjev pri Evropski strategiji zaposlovanja. Nudi subvencije za 
spodbujanje socialnega dialoga na čezindustrijski in čezsektorski ravni, in sicer v 

skladu s 138. in 139. členom Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Pokriva 
tudi podporo za ukrepe na področju industrijskih odnosov, še posebej tiste 

ukrepe, ki ţelijo razvijati strokovno znanje in izmenjave informacij na evropski 
osnovi. Mednje sodijo ukrepi, ki se tičejo Zelene knjige o promoviranju in 
razvijanju druţbene odgovornosti v Evropi (COM 2001 366)122 in komunikacije 

Evropske komisije Korporativna družbena odgovornost: prispevek gospodarstva 
k trajnostnemu razvoju (COM  2002- 347).123 

 
Proračunska postavka se implementira preko Razpisa za predloge, ki ga lansira 
Evropska komisija, objavi pa se v Uradnem listu Evropskih skupnosti, običajno 

januarja ali februarja.  
 

 

 

 

                                                 
121 Glej http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/index_en.htm. Več o socialnem 
dialogu v 10. poglavju. 
122 Glej http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf 
123 Glej http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/index_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf
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Podprte dejavnosti  
 

Mednje sodijo:  
 

 Splošni seminarji ali konference o industrijskih odnosih, vključno s 
pripravljalnimi anketami  

 Ukrepi, povezani z razvojem evropske socialne zakonodaje  

 Ukrepi za spodbujanje zbiranja in rabe informacij o nacionalnih sistemih 

industrijskih odnosov in o razvoju na evropski ravni  

 Pobude za krepitev znanja o učinkovitih praksah industrijskih odnosov  

 Pobude, povezane z rabo in pripravo poročila Evropske komisije Industrijski 

odnosi v Evropi  

 Izmenjave izkušenj, mreţ igralcev in strokovnjakov.  
 

Interes za sindikate   
 

ETUC in nacionalni sindikati zelo dejavno izkoriščajo določila te proračunske 
postavke, saj se neposredno tiče političnih prioritet in dejavnosti sindikatov. 

Sindikati lahko predstavijo projektne predloge, ki se tičejo posvetovanj, srečanj, 
pogajanj in drugih pobud, namenjenih doseganju zgornjih prioritet  

 
Za več informacij glede te proračunske postavke glej:  
 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_call
s_en.cfm 

 
Na isti strani lahko tudi najdete informacije o ţe financiranih projektih.  
 

Podatki o sedanjem/zadnjem razpisu za predloge  
 

Razpis za leto 2007 ima dva roka za predloţitev predlogov: v marcu in avgustu.  
 

Prioritete 
 

Prioritete za leto 2007 predstavljamo v nadaljevanju izključno kot primer. 
Prioritete se verjetno spreminjajo vsako leto.  

 
Razpis za leto 2007 opredeljuje več vrst pobud in dejavnosti, ki so upravičene 
do financiranja in ki so razvrščene v dva podprograma:  

 
1. Podpora evropskega socialnega dialoga preko:  

 

 Ukrepov za pripravo evropskega socialnega dialoga (ankete, sestanki, 
konference)  

 Pogajanj in srečanj za pripravo pogajanj  

 Ukrepov za implementacijo delovnih programov evropskih socialnih 
partnerjev  

 Ukrepov za spremljanje in sledenje dejavnostim evropskega socialnega 
dialoga  

 Ukrepov za krepitev socialnega dialoga v novih drţavah članicah in drţavah 

kandidatkah  

 Ukrepov evropskih in nacionalnih socialnih partnerjev, ki prispevajo k 

Evropski strategiji zaposlovanja  

 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
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2.  Izboljšanje strokovnega znanja na področju industrijskih odnosov in 

promociji izmenjav izkušenj na področju industrijskih odnosov  

 
Posebna pozornost je namenjena izboljšanju ravni participacije ţensk in 

participacije iz novih drţav članic ter drţav kandidatk. Iz naslova te proračunske 
postavke se lahko podprejo tudi dejavnosti, ki se tičejo Evropskega leta enakih 

moţnosti za vse 2007.  
 

Trajanje 
 

12 mesecev 
 

Participacija  
 

V predloge projektov morajo biti vključeni aktivni partnerji iz več drţav članic, 

razen če projekt predloţi evropska ali mednarodna organizacija.  

 
Prijavitelji morajo biti ustrezno ustanovljeni in registrirani pravni subjekti. Od te 
zahteve se odstopa pri socialnih partnerjih, ki niso pravne osebe, a so 

upravičeni za subvencije za dejavnosti, ki sodijo v okvir 138. člena Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti.  

 
Prijavitelji so lahko:  
 

1. Socialni partnerji:  

 Evropski socialni partnerji (kakor iz naslova 138. člena Pogodbe), kakor je 

opredeljeno v seznamu, ki ga je naredila Evropska skupnost, 5. prilogi h 
COM (2004) 557 

 Nacionalni in regionalni člani evropskih socialnih partnerjev, če je projekt 
oblikovan v okviru evropskega konteksta in razvit v sodelovanju z njihovo 

evropsko organizacijo  

 Evropski socialni partnerji, ki opravljajo dejavnosti, ki se tičejo evropskega 
socialnega dialoga na sektorski ravni  

2. Organizacije, povezane z industrijskimi odnosi: neprofitne organizacije, 
raziskovalni centri in instituti, univerze, neprofitne mreţe podjetij ali 

delavskih organizacij  

3. Drţavne oblasti na nacionalni in regionalni ravni, vključno z njimi povezanimi 

zdruţenji in vladnimi sluţbami ali agencijami. 

 

Če je prijavitelj nacionalni ali regionalni socialni partner ali če bo dejavnost 

predstavljala del podprograma I, je potrebno podpisati pismo s strani evropske 
organizacije, ki kaţe na to, da partner sodeluje v projektu.  

 

Ta proračunska postavka je odprta za prijave organizacij iz drţav članic in drţav 
kandidatk.  
 

Finančna sredstva na razpolago  
 

Povrnilo se bo največ 80% stroškov. Lahko pa se Komisija odloči, da bo 

financirala do 95% za:  
 

 Srečanja za pripravo pogajanj  

 Skupne dejavnosti socialnih partnerjev za implementacijo rezultatov 
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pogajanj o evropskem socialnem dialogu  

 Srečanja glede socialnega dialoga, ki jih organizirajo sami socialni partnerji.  

 
Prijavitelji bodo morali poskrbeti za 5-20% celotnih stroškov projekta iz lastnih 

virov. Ta prispevek mora biti v denarni obliki.124 
 

Postopek prijave  

Prijave se lahko pošljejo neposredno Evropski komisiji:  

Proračunska postavka 04.03.03.01 

Evropska komisija - DG EMPL/F.1 
J-37 03/23 

Rue de Genève 1-J37 03/23 
B-1049 Bruselj, Belgija 

 
Elektronska pošta: empl-04-03-03-01@ec.europa.eu 

 
Običajno sta vsako leto dva roka za predloţitev predlogov, vendar je močno 

priporočljivo, da se prijavite čim prej, da se izognete tveganju, da bi se 
proračun ţe v celoti porazdelil še pred zadnjim rokom.  
 

Dodatne informacije  
 

Prijavni obrazci, smernice in razpisi za predloge se lahko dobijo na:  
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_e
n.cf m?id=1005 

 

04.03.03.02 – Ukrepi za informiranje in za usposabljanje 
za delavske organizacije  
 

Uvod  
 

Ta proračunska postavka (prej B3-4002) je namenjena financiranju ukrepov za 
informiranje in usposabljanje za delavske organizacije, vključno za predstavnike 
v drţavah kandidatkah. Je del akcije Skupnosti za socialno dimenzijo notranjega 

trga, vključno z vprašanji enakosti spolov, in monetarne unije.  

 
Razpis za predloge je objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti, običajno 

januarja ali februarja vsako leto.  
 

Podprte dejavnosti  
 

Dejavnosti informiranja in usposabljanja  
 

Zanimivo za sindikate  
 

Ta proračunska postavka je ţe od nekdaj 'ad hoc' proračunska postavka za 

zagotavljanje podpore za delavske organizacije. ETUC je, preko ETUI-REHS 
Izobraţevanja in svojih članov na nacionalni in sektorski ravni, zelo dejaven pri 

projektih, ki se posluţujejo teh dodeljenih sredstev za osveščanje med 
sindikalisti glede evropskih vprašanj in za razvijanje evropske kulture znotraj 

                                                 
124 Za definicijo denarnega prispevka glej 5. poglavje. 

mailto:empl-04-03-03-01@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=1005
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=1005
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=1005
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sindikalnega gibanja.  

Za več informacij o tej proračunski postavki glej:  

http://ec.europa.eu/employment_social/key_en.html 

 
Podrobnosti o ţe financiranih projektih lahko dobite tukaj:  
http://ec.europa.eu/employment_social/calls/results/2003/vp_2003_
004/projects_en.pdf 
 

Informacije o trenutnem/zadnjem razpisu za predloge  
 

Rok za prejem prijav za Razpis za predloge za leto 2007 je v aprilu 2007.  
 

Prioritete 
 

Prioritete za leto 2007 predstavljamo izključno kot primer, saj se prioritete 

verjetno spreminjajo vsako leto.  
 

Ukrepi naj bi pomagali delavskim organizacijam, da prispevajo k ciljem 
Lizbonske strategije. Ti ukrepi naj bi ustvarili močno, trajno rast in več ter boljša 
delovna mesta.  

 
Posebna pozornost je namenjena izboljšanju ravni participacije ţensk iz novih 
drţav članic in drţav kandidatk. Iz naslova te proračunske postavke se lahko 

podprejo tudi dejavnosti, povezane z Evropskim letom enakih moţnosti za vse 
2007.  
 

Trajanje 
 

12 mesecev 
 

Participacija  
 

Promotorji morajo biti organizacije socialnih partnerjev, ki zastopajo delavce ne 
evropski, nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Komisija ne zahteva 

minimalnega števila transnacionalnih partnerjev, vendar mora biti evropski 
kontekst temeljna lastnost kateregakoli predloga. Del financ, ki so na voljo, je 
namenjenih za podpiranje ukrepov, pri katerih sodelujejo predstavniki socialnih 

partnerjev v drţavah kandidatkah, pri čemer mora večina sredstev priti do 
predstavnikov ţensk. Najmanj dve tretjini sredstev, ki so na voljo, je 

namenjenih evropskim organizacijam.   

 

Finančna sredstva na razpolago  
 

Povrnilo se bo največ 90% stroškov. Prijavitelji bodo morali zagotoviti prispevek 
iz lastnih virov v višini 10% celotnih stroškov projekta. To mora biti denarni 

prispevek.125 
 

Prijavni postopek 
 

Prijave lahko pošljete neposredno na:  

 
Proračunska postavka 04.03.03.02 

                                                 
125 Za definicijo denarnega prispevka glej 5. poglavje. 

http://ec.europa.eu/employment_social/key_en.html
http://ec.europa.eu/employment_social/calls/results/2003/vp_2003_004/projects_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/calls/results/2003/vp_2003_004/projects_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/calls/results/2003/vp_2003_004/projects_en.pdf
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Evropska komisija - DG EMPL/F.1 

Rue de Genève 1-J37 03/23 
B-1049 Bruselj, Belgija 

 
Elektronska pošta: empl-04-03-03-02@ec.europa.eu 
 

Dodatne informacije  
 

Prijavni obrazci, smernice in razpisi za predloge se lahko dobijo na:  
http://ec.europa.eu/comm/employment_social/emplweb/tenders/ten

der s_en.cfm?id=165 
 

04.03.03.03 – Informiranje, posvetovanje in 

sodelovanje predstavnikov podjetij  
 

Uvod  
 

Namen te proračunske postavke (predhodno B3-4003) je spodbujati razvoj 
sodelovanja zaposlenih v podjetjih s promocijo Direktive o Evropskih svetih 

delavcev, o sodelovanju delavcev v Evropskem podjetju in Evropski zadrugi, pa 
tudi Direktive o informiranju in posvetovanju z zaposlenimi in glede čezmejnih 
zdruţevanj podjetij. Ta proračunska postavka predvsem financira ukrepe, ki 

ţelijo okrepiti transnacionalno sodelovanje med predstavniki delavcev in 
delodajalcev v smislu informiranja, posvetovanja in participacije znotraj podjetij, 

ki delujejo v več kot eni drţavi članici. To pokriva tudi vzpostavljanje 
informacijskih in opazovalnih točk, namenjenih informiranju in pomoči socialnim 
partnerjem in podjetjem pri vzpsotavljanju transnacionalnih posvetovalnih, 

participativnih in informativnih teles, še posebej, kar se tiče povečevanja 
prisotnosti ţensk, pa tudi inovativne ukrepe, ki se tičejo preprečevanja in 

reševanja konfliktov v multinacionalnih podjetjiih, še posebej, kar se tiče 
prestrukturiranja. Iz naslova te proračunske postavke se lahko financirajo 
ukrepi, v katerih sodelujejo predstavniki socialnih partnerjev iz drţav kandidatk.  

 
Ta proračunska postavka se implementira preko letnega razpisa za predloge, ki 
ga lansira Evropska komisija, objavljen pa je v Uradnem listu Evropskih 

skupnosti.  
 

Podprte dejavnosti  
 

  Izmenjava informacij in dobre prakse ter poročil o izkušnjah na področju 
informiranja, posvetovanja in participacije znotraj podjetij ali skupin podjetij  

  Ukrepi za pripravljanje sodelovanja delojemalcev v Evropskem podjetju ali 

Evropski zadrugi  

  Inovativni ukrepi, ki se tičejo razširjanja pravic do informiranja, 

posvetovanja in participacije, predvidevanja sprememb in preprečevanja ter 
reševanja sporov, še posebej v zvezi s prestrukturiranjem, preselitvijo in 

prevzemi podjetij.  
 

 

Zanimivo za sindikate  
 

Ta proračunska postavka je še posebej pomembna za sindikate, saj je močno 

mailto:empl-04-03-03-02@cec.eu.int
http://ec.europa.eu/comm/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=165
http://ec.europa.eu/comm/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=165
http://ec.europa.eu/comm/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=165
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povezana s spornimi vprašanji zdruţevanja, prestrukturiranja in preselitev pa 

tudi z informiranjem in posvetovanjem v transnacionalnih telesih. Odkar je bila 
ta postavka ustvarjena, se je močno posluţujejo sindikati na ravni podjetij in na 

nacionalni ter transnacionalni ravni.  

 
Za več informacij glej: 
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm 

 

Informacije o sedanjem/zadnjem razpisu za predloge  
 

Razpis za leto 2007 ima dva roka za predloţitev predlogov: marec in september.  
 

Prioritete 
 

Prioritete za leto 2007, ki so prikazane spodaj, sluţijo izključno kot primer, saj 
se prioritete znajo spreminjati vsako leto.  

 
Za finančno leto 2007 bosta podprti dve kategoriji projektov:  
 

Transnacionalni projekti sodelovanja  
 

   Ukrepi zasnovani tako, da pripravijo vzpostavljanje informacijskih, 

posvetovalnih in participativnih struktur v kontekstu Evropske druţbe in 
Evropske zadruge ter Druţb z omejeno odgovornostjo, ki so vključene v 

čezmejna zdruţevanja   

  Spodbujanje informiranja in posvetovanja v podjetjih preko izmenjave 
informacij in dobrih praks o implementaciji Direktive 2002/14/CE 

  Vzpostavljanje novih Evropskih svetov delavcev in izboljšanje procesov 

informiranja in posvetovanja v podjetjih ali skupinah podjetij preko 
izmenjave izkušenj in dobre prakse  

  Transnacionalno sodelovanje, ki se še posebej tiče predstavnikov novih 

drţav članic in drţav kandidatk na področju informiranja, posvetovanja in 
sodelovanja delavcev  

  Inovativni ukrepi, povezani z upravljanjem informiranja, posvetovanja in 

participacije, s katerimi se ţeli podpreti predvidevanje sprememb in 
preprečevanje in reševanje sporov v kontekstu prestrukturiranja, 
zdruţevanja podjetij, prevzemov in preselitve podjetij.  

 
Informacijske in opazovalne točke 
 

  Podpora za pripravo, lansiranje in nadzorovanje transnacionalnih projektov 
sodelovanja na področju informiranja, posvetovanja in participacije 
delavcev  

  Spremljanje, analiziranje in ocenjevanje izkušenj v zvezi z vzpostavljanjem 
transnacionalnih reprezentativnih teles na ravni podjetij in stopnje, do 
katere so se znotraj takih teles učinkovito uresničili cilji, ki se tičejo 

informiranja, posvetovanja in sodelovanja.  

 

Upravičeni ukrepi 
 

Za transnacionalne projekte sodelovanja  
 

  Konference, seminarji, usposabljanja in izmenjave informacij, na katerih 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm
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sodelujejo predstavniki delavcev in delodajalcev  

  Študije o temah, ki so povezane s strukturami, ki se tičejo predstavnikov 
delavcev in delodajalcev in o socialnem dialogu na ravni podjetij v 

transnacionalnem kontekstu sodelovanja  

  Spletne strani, publikacije, glasila in druge oblike razširjanja.  
 

Za informacijske točke  

  Sluţbe za pomoč uporabnikom  

  Pomoč pri transnacionalnih projektih sodelovanja  

  Opazovanje izkušenj, povezanih z transnacionalnimi reprezentativnimi telesi 
na ravni podjetij preko: študij, spletnih strani, publikacij, glasil, poročil in 

baz podatkov.  
 

Trajanje 
 

12 mesecev 
 

Sodelovanje 
 

 Za transnacionalne projekte sodelovanja  
 

     Predstavniki delavcev ali delodajalcev, ki imajo registrirane urade v eni od drţav 
članic. Še posebej:  

 

     Za predloge v imenu delavcev: za svete delavcev ali podobna telesa, ki 

zagotavljajo splošno participacijo delavcev; regionalne, nacionalne, evropske, 
sektorske ali večsektorske sindikalne organizacije.  

 
     Za predloge v imenu delodajalcev: od vodstvenega kadra nekega podjetja ali 

skupine podjetij ali od organizacij, ki zastopajo delodajalce na regionalni, 

nacionalni, evropski, multisektorski ali sektorski ravni.  
 
     Neprofitna telesa za usposabljanje ali raziskovalna telesa so upravičena do 

sredstev le, če pridobijo mandat od zgoraj omenjenih partnerjev in so ustrezno 
ustanovljene pravne osebe.  

 

     Komercialna podjetja so lahko upravičena pod podobnimi pogoji kot neprofitna 
telesa za usposabljanje ali raziskovanje, pri čemer ne smejo imeti od svojega 
sodelovanja nobenega dobička.  

 

     Projektov ne morejo prijaviti posamezniki.  
 

  Za informacijske in opazovalne točke morajo prijavitelji biti evropske 
organizacije, ki zastopajo delavce in delodajalce.  

  Upravičeni sodelujoči:  
     Predstavniki delavcev ali delodajalcev iz drţav članic in drţav kandidatk, kot 

na primer: člani ali bodoči člani informacijskih, posvetovalnih ali 

participativnih teles; vodstveni delavci; funkcionarji delavskih organizacij ali 
predstavniki sindikatov; strokovnjaki, ki jih imenujejo zgoraj omenjeni 

socialni partnerji.  
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Finančna sredstva na razpolago 
 

Od prijavitelja se zahteva najmanj 20% finančni prispevek. Takšen prispevek 
mora biti denaren.126 
 

Prijavni postopek  

Prijave se lahko pošljejo neposredno Evropski komisiji:  

Proračunska postavka 04.03.03.03 
Evropska komisija - DG EMPL/F.1 

Rue de Genève 1-J37 03/23 
B-1049 Bruselj 
Belgija 

 
Elektronska pošta:  empl-04-03-03-03@ec.europa.eu 

 

Običajno sta vsako leto dva roka za predloţitev predlogov, vendar je močno 

priporočljivo, da se prijavite čim prej, da se izognete tveganju, da bi se 
proračun ţe v celoti porazdelil še pred zadnjim rokom.  
 

Dodatne informacije  
 

Prijavni obrazci, smernice in razpisi za predloge se lahko dobijo na:  

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_e
n.cf m?id=985 

 

Podpora in usposabljanje  
 

Agencija za socialni razvoj (SDA) z večjezičnim osebjem je na voljo za pomoč 
članom ETUC-a in Evropskih industrijskih federacij pri razvijanju predlogov 
projektov iz naslova proračunskih postavk socialnega dialoga, pri iskanju 

partnerjev in pri pisanju končnih poročil. SDA se nahaja na:  

 
Blvd du Roi Albert II, 5, 7. nadstropje 

B-1210 Bruselj 

Tel: +32 2 224 0425 
Elektronska pošta: sda-asbl@etuc.org 

 
Od leta 2002 naprej ETUI-REHS Izobraţevanje v sodelovanju s SDA organizira 
vsakoletni tečaj usposabljanja o proračunskih postavkah socialnega dialoga, s 

čimer ţelimo dvigniti kakovost predlogov projektov sindikatov, izboljšati njihovo 
implementacijo in predstavitev končnih poročil. Tečaj se običajno izvede v 
Bruslju in sovpada z lansiranjem Razpisa za predloge Evropske komisije.  

 
Za več informacij o tem si poglejte: 
http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service/courses 

ali pišite Silvani Pennella (spennell@etui-rehs.org). 

                                                 
126

 Za definicijo denarnega prispevka glej 5. poglavje. 

mailto:empl-04-03-03-03@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=985
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=985
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=985
mailto:sda-asbl@etuc.org
http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service/courses
mailto:spennell@etui-rehs.org
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15. poglavje 

 

Program Evropa za drţavljane 2007-2013 
 

Uvod 
 

Nov program, Evropa za drţavljane, je bil po odločitvi Evropskega parlamenta in 

Sveta 12. decembra 2006127 vzpostavljen za obdobje 2007-2013. 

 
Program Evropa za drţavljane nadomešča Akcijski program Skupnosti za 
spodbujanje aktivnega evropskega drţavljanstva, ki je potekal med letoma 2004 

in 2006 in je imel za cilj okrepiti dialog med Evropsko unijo in njenimi drţavljani 
z ozirom na spodbujanje pojavljanja aktivnega in participativnega evropskega 
drţavljanstva.  

 

Cilji  
 

Program Evropa za drţavljane prispeva k naslednjim splošnim ciljem:  
 

   Dati drţavljanom priloţnost, da sodelujejo in sovplivajo pri izgradnji še 

tesneje povezane Evrope, ki je demokratična in usmerjena v svet, enotna v 
in obogatena preko svoje kulturne raznolikosti, s čimer se razvija 
drţavljanstvo Evropske unije  

   Razviti občutek evropske identitete, ki temelji na skupnih vrednotah, 
zgodovini in kulturi  

   Spodbujati občutek lastništva Evropske unije med njenimi drţavljani  

   Spodbujati strpnost in obojestransko razumevanje med evropskimi 
drţavljani, k spoštovanju in spodbujanju kulturne in jezikovne raznolikosti, 

hkrati pa prispevati k medkulturnem dialogu.  

 
Program ima tudi sledeče specifične cilje, ki morajo biti implementirani na 

osnovi transnacionalnih akcij:  
 

   Povezati ljudi iz lokalnih skupnosti širom Evrope, da si podelijo in izmenjajo 
izkušnje, mnenja in vrednote, da se učijo iz zgodovine in gradijo za 

prihodnost.  

   Spodbujati ukrepe, razprave in refleksije, ki se tičejo evropskega 
drţavljanstva in demokracije, skupaj deljenih vrednot, skupne zgodovine in 

kulture s sodelovanjem organizacij civilne druţbe na evropski ravni.  

   Pribliţati Evropo njenim drţavljanom s promocijo evropskih vrednot in 
doseţkov, hkrati pa ohranjati spomin na njeno preteklost.  

   Spodbujati interakcijo med drţavljani in organizacijami civilne druţbe iz 

vseh sodelujočih drţav, ki bo prispevala k medkulturnemu dialogu in v 
ospredje postavila tako raznolikost kot enotnost Evrope s posebnim 
poudarkom na dejavnostih namenjenim razvijanju tesnejših vezi med 

drţavljani drţav članic Evropske unije, kakor je bila vzpostavljena 30. aprila 
2004, in med drţavljani tistih drţav članic, ki so se Uniji pridruţile od tistega 

datuma naprej.  

                                                 
127 Vse podrobnosti lahko dobite v Uradnem listu na http://eur- 
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_378/l_37820061227en00320040.pdf 

 

http://eur-/
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Podprte dejavnosti  
 

Dejavnosti programa so razdeljene v štiri akcije, ki odsevajo specifične zgoraj 

omenjene cilje. Številne od teh dejavnosti je podpiral tudi Akcijski program 
Skupnosti 2004-2006 za spodbujanje aktivnega evropskega drţavljanstva. Je pa 
treba omeniti, da se ne čisto vse prej podprte dejavnosti pojavljajo v istem 

formatu in strukturi kot v prejšnjem programu.  

 
Štiri akcije in podukrepi so sledeči:  

 
 Akcija 1 – Aktivni drţavljani za Evropo  
 

-  Pobratenje mest  

-  Projekti in podporni ukrepi drţavljanov.  

 
 Akcija 2 – Aktivna civilna druţba za Evropo  
 

-  Strukturna podpora za raziskovalne organizacije, ki raziskujejo evropsko 

javno politiko ali 'moţganske truste' (torej operativne subvencije) 

-  Strukturna podpora za organizacije civilne druţbe na evropski ravni 

(operativne subvencije)  

-  Podpora za projekte, katerih pobudnice so organizacije civilne druţbe 

(Ta dejavnost nadomešča predhodne ločene razpise za predloge 

dejavnosti, ki jih izvajajo čezindustrijski sindikati, nevladne organizacije 
in evropska zdruţenja/federacije).  

 
 Akcija 3 – Skupaj za Evropo  
 

-  Visoko prepoznavni dogodki  

-  Študije, ankete in javnomnenjske raziskave  

-  Orodja za informiranje in razširjanje  

 
 Akcija 4 – Aktivno evropsko spominjanje  
-   Ohranjanje glavnih lokacij in arhivov, povezanih z deportacijami in 

spominjanjem ţrtev nacizma in stalinizma kot načina za preseganje 

preteklosti in izgradnjo prihodnosti.  
 

Proračun  
 

Sprejet proračun za celotno obdobje programa znaša 215 milijonov €. Odločba, 

s katero se je vzpostavil program, določa, da bi morala biti razdelitev porabe 
denarja med posameznimi akcijami sledeča:  
 

 Akcija 1: vsaj 45% 

 Akcija 2: pribliţno 31% 

 Akcija 3: pribliţno 10% 

 Akcija 4: pribliţno  4%. 
 

Preostalih 10% se dodeli za administrativne stroške za izvajanje programa.  
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Interes za sindikate 
 
Splošno gledano bo program odprt za vse udeleţence, ki spodbujajo aktivno 
evropsko drţavljanstvo, še posebej lokalne oblasti in organizacije, raziskovalne 

organizacije, ki proučujejo evropsko javno politiko ('moţganski trusti'), skupine 
drţavljanov in druge organizacije civilne druţbe.  

 

Vredno je omeniti, da po aneksu odločbe o programu organizacije civilne druţbe 

vključujejo  
 

‟med drugim sindikate, izobraţevalne institucije in organizacije, ki delujejo na 
področju prostovoljnega dela in ljubiteljskega športa'.  
 

To je pozitivna izjava, ki jasno pove, da so sindikati, vključno z evropskimi 

federaciji, dobrodošli sodelujoči in potencialni partnerji programa. To stališče je 
pred kratkim ETUC-u potrdila tudi Komisija.128 

 
Za sindikate bo še posebej zanimiva Akcija 2 (Projekti, katerih pobudniki so 
organizacije civilne druţbe). Morali bi ugotoviti, da subvencije, ki so na voljo za 

dejavnosti tipa 'dogodkov' predstavljajo dober potencial za predloge relevantnih 
projektov, še posebej, ker stalne prioritetne teme, ki jih je vzpostavil program, 

vključujejo področja, ki so neposredno relevantna za vlogo sindikatov tako na 
delovnem mestu kot v skupnosti. Mednje recimo sodijo:  
 

 Blaginja ljudi v Evropi: zaposlovanje, socialna kohezija in trajnostni razvoj  

    Vpliv politik EU na druţbo 

 Prihodnost Evropske unije in njenih temeljnih vrednot  

 

Izvajanje programa in več informacij  
 

Program Evropa za drţavljane skupaj izvajata Generalni direktorat Evropske 

komisije Izobraţevanje in kultura (DG EAC) in Izvajalska agencija za 
izobraţevanje, avdiovizualno področje in kulturo (EAC Izvajalska agencija).   

 
Večino ukrepov, sprejetih iz naslova Akcij 1, 2 in 4, bo implementirala EAC 

Izvajalska agencija. DG EAC bo ohranila politični nadzor nad programom in bo v 
prvi vrsti zadolţena za implementacijo Akcije 3.  

 
Podroben Vodnik po programu, ki vsebuje podrobnosti o subvencijah, ki so na 
voljo in o rokih za predloţitev prijav, je objavljen in na voljo na:  

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/index_en.htm. 

 
Poudariti je treba, da bi moral po pričakovanjih Vodnik biti posodobljen vsaj 

enkrat letno, zato je treba občasno preveriti spletno stran za nove različice.  

 
Strani o drţavljanstvu na spletni strani EAC Izvajalske agencije129  vsebujejo 
relevantno dokumentacijo za prijavo za pridobitev subvencije iz naslova Akcij 1, 
2 in 4 (torej za zahtevo po operativnih subvencijah). Z izjemo ukrepov 1 in 2 

                                                 
128 Glej 
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/documents/2007/eligiblity_trade_unions.pdf 
129 Glej http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/citizenship/documents/2007/eligiblity_trade_unions.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Programske akcije 2 (torej zahtev po operativnih subvencijah) ne bodo 

objavljeni nobeni posamezni razpisi za predloge. Vodnik po programu je ţe sam 
po sebi dobil status Razpisa za predloge in pokriva širok razpon dejavnosti.  

 
Ukrepi Akcije 3 se bodo verjetno implementirali s pogodbami za javna naročila, 
podrobnosti pa bi po pričakovanju moral objaviti DG EAC.  

 

Kontakti  
 

EAC  Izvajalska agencija bo v največji meri odgovorna za implementacijo in 
izvajanje Akcij 1, 2 in 4. Vse relevantne informacije lahko dobite na:  
 

Izvajalska agencija za izobraţevanje, avdiovizualno področje in kulturo  

Enota P7 Drţavljanstvo  
BOUR 00/13 
Avenue du Bourget 1 

B- 1140 Bruselj 
Belgija 

Tel: +32 299 11 11 
Fax: +32 2 296 23 89 

Elektronska pošta: eacea-p7@ec.europa.eu 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 

 
Za implementacijo in izvajanje Akcije 3 je zadolţena Enota D4 Generalnega 
direktorata Izobraţevanje in kultura Evropske komisije.  
 

Tel: + 32 2 299 00 61 

Fax: +32 2 299 93 02 

Elektronska pošta: eac-soc-civile@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html 

mailto:eacea-p7@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7@ec.europa.eu
mailto:eacea-p7@ec.europa.eu
mailto:eac-soc-civile@ec.europa.eu
mailto:eac-soc-civile@ec.europa.eu
mailto:eac-soc-civile@ec.europa.eu
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16. poglavje 
 

 

Program Skupnosti za zaposlovanje in socialno 

solidarnost - PROGRESS (2007-2013) 

 
Uvod  
 

Socialna agenda  (2005-2010)  je evropski zemljevid za socialno in zaposlovalno 

politiko skupaj s celostnim strateškim ciljem posodobitve evropskega socialnega 
modela kot dela Lizbonske strategije, in sicer spodbujanja več in boljših sluţb ter 

nuditi vsem enake moţnosti.130 Evropska komisija se je odločila  - kot del njene 
implementacije Socialne agende in znotraj konteksta novih finančnih perspektiv 

za obdobje 2007-2013 – da predhodne posamezne Akcijske programe in 
proračunske postavke, ki pokrivajo antidiskriminacijo, enakost spolov, boj proti 

socialni izključenosti in promocijo delovne zakonodaje, vključno z zdravjem in 
varnostjo, zdruţi v enoten okvirni program: Program Skupnosti za zaposlovanje 
in socialno solidarnost – PROGRESS. S prerazporeditvijo programov in 

proračunskih postavk na tak način Komisija upa, da bo poenostavila 
administracijo in povečala razpoznavnost, jasnost in koherentnost različnih 

političnih področij, ki jih pokriva v okviru tega programa.   

 

Celostni cilj PROGRESS-a je podpirati cilje EU na področju zaposlovanja in 
socialnih zadev, kakor so bila zastavljena v Socialni agendi in tako prispevati k 
doseganju ciljev Lizbonske strategije na teh področjih.  

 
Program je razdeljen na pet razdelkov:  
 

 Zaposlovanje  

 Socialna zaščita in vključenost  

 Delovni pogoji  

 Antidiskriminacija in raznolikost  

 Enakost spolov.  
 

Cilji 
 

Program bo sledil sledečim glavnim ciljem, kar tudi dokaj jasno kaţe na 

dejavnosti, ki jih bo podpiral z ozirom na pet političnih razdelkov:  
 

   Izboljšati znanje in razumevanje situacije, ki prevladuje v drţavah članicah 

(in v drugih sodelujočih drţavah) z analiziranjem, evalvacijo in strogim 
nadzorom politik   

   Podpirati razvijanje statističnih orodij in metod ter skupnih kazalcev, kjer je 

to ustrezno, razdeljenih po spolu in starostnih skupinah, na področjih, ki jih 
pokriva program  

   Podpirati in nadzorovati implementacijo Prava Skupnosti, kjer je to ustrezno, 
pa tudi politične cilje v drţavah članicah in oceniti njihovo učinkovitost ter 
vpliv.  

                                                 
130 Za več informacij o Socialni agendi in Lizbonski strategiji glej  Osmo poglavje. 
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   Spodbujati navezovanje medsebojnih stikov, medsebojno učenje, opredelitve 

in razširjanje dobrih praks ter inovativnih praks na ravni EU 

   Povečati osveščenost nosilcev interesov in širše javnosti o politikah EU in 

ciljih, ki se jih zasleduje v vsaki od 5 niti  

   Povečati zmogljivost EU omreţij za spodbujanje, podpiranje in nadaljnji 
razvoj politik in ciljev EU, kjer je to ustrezno.  

 

Upravičeni prijavitelji  
 

Javna in zasebna telesa, akterji in nosilci interesov iz drţav članic, lokalne in 
regionalne oblasti, javne sluţbe za zaposlovanje in nacionalni uradi za statistiko. 

Raziskovalna telesa in univerze, socialni partnerji in nevladne organizacije.  
 

Do sredstev so upravičene tudi drţave kandidatke.  
 

Dodatne informacije  
 
Podrobnosti o Razpisih za predloge, vključno s financiranjem, pravili o 
upravičenosti, prijavnimi paketi in relevantnimi kontaktnimi podatki za 

informacije, bodo objavljene na spletni strani Generalnega direktorata 
Zaposlovanje, socialne zadeve in enake moţnosti:  
 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls

_en.cfm 
 

pa tudi na spletni strani PROGRESS-a:  
 

http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_calls_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html
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17. poglavje 
 

 

Sedmi okvirni program za raziskave in 

tehnološki razvoj (2007-2013) in Okvirni 

program za konkurenčnost in inovativnost 

(2007-2013) 
 

 

 

Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj (FP7), Okvirni program 

za konkurenčnost in inovativnost (CIP) skupaj s Programom vseţivljenjskega 
učenja131 tvorita tri kote 'trikotnika znanja' EU – pomembnega elementa 

Lizbonske strategije, ki ţeli doseči, da bo Evropa 'najbolj konkurenčnost in 
dinamično gospodarstvo na svetu' in ki ţeli kombinirati gospodarsko rast z več 
in boljšimi delovnimi mesti. To poglavje vsebuje pregled Sedmega okvirnega 

programa, sledi pa kratek razdelek o Okvirnem programu za konkurenčnost in 
inovativnost.  
 

Pregled FP7 
 

Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj je tako kot njegovi 

predhodniki velikanski program, ki pokriva širok razpon znanstvenih in 
tehnoloških raziskav in njihovih aplikacij. Predstavlja pomembno področje politik 

EU, saj je celo poglavje Pogodbe o EU namenjeno raziskavam in tehnološkemu 
razvoju (RTD). Proračun za FP7 presega 50 milijard evrov – kar je pri sedanjih 
cenah 63% dvig v primerjavi s prejšnjim Okvirnim programom in predstavlja 

pribliţno 3% celotnega proračuna EU. Potekal bo 7 let, od 2007 do 2013.  

 
RTD so pomemben element delovanja industrializiranih druţb in predstavljajo 

ključni sestavni del EU kampanje za izboljšanje konkurenčnosti in povečanje 
zaposlenosti. FP7 je tako večji kot tudi bolj zapleten kot njegovi predhodniki, 
vendar hkrati ţeli biti bolj prilagodljiv in potekati na osnovi poenostavljenih 

postopkov. Ključna strateška cilja FP7 sta:  
 

 Okrepiti znanstvene in tehnološke zmogljivosti evropske industrije  

 Spodbujati njeno konkurenčnost, hkrati pa spodbujati raziskave, ki podpirajo 

politike EU.  

 

Struktura 
 

FP7 sestavlja pet Specifičnih programov, vsak od njih ima več Tem:  
 

Sodelovanje  
 

Program Sodelovanje je osrednji program FP7 in prejema dve tretjini vseh 
finančnih sredstev. Namenjen je spodbujanju sodelovalnih raziskav preko 

projektov, ki jih izvajajo transnacionalni konzorciji, na desetih tematskih 
področjih. Teme in količina dodeljenih sredstev za vsako od njih so:  
 

                                                 
131 Glej 12. poglavje. 



161   

 

Zdravje €6,100M 

Prehrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija €1,935M 

Informacijske in komunikacijske tehnologije €9,050M 

Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizv.tehnologije €3,475M 
Energija €2,350M 

Okolje (vključno s podnebnimi spremembami) €1,890M 
Transport (vključno z aeronavtiko) €4,160M 

Druţbeno-ekonomske znanosti in humanistika €623M 
Vesolje €1,430M 
Varnost €1,400M 

Skupaj €32,413M 
 

Zamisli 
 

Program Zamisli je namenjen podpiranju 'pionirskih raziskav' – inovativne in 

najodličnejše znanosti na kateremkoli področju, vključno z inţeniringom, 
druţbeno-ekonomskimi znanostmi in humanistiko. Za razliko od Programa 

Sodelovanje ni potrebno, da projekti temeljijo na transnacionalnem sodelovanju, 
vendar jih lahko vodi 'individualna skupina', vzpostavljena okoli 'glavnega 

raziskovalca'. Program Zamisli naj bi se organiziral preko novega Evropskega 
raziskovalnega sveta (ERC) najboljših evropskih znanstvenikov in 
raziskovalcev. Indikativni proračun za program je 7,510 milijona evrov.  

 

Ljudje  
 

Program Ljudje je namenjen podpiranju mobilnosti in poklicnega razvoja 
raziskovalcev tako znotraj Evropske unije kot mednarodno. Deluje preko serije 

ukrepov, nudi štipendije in drugo podporo, vključno z/s:  

 
   Začetnim usposabljanjem raziskovalcev – Omreţjem Marie Curie  

   Partnerstvi med industrijo in akademiki  

   Sofinanciranjem regionalnih, nacionalnih in mednarodnih programov 
mobilnosti  

   Štipendijami znotraj evropskega prostora  

   Mednarodno dimenzijo – izhodnimi in vhodnimi štipendijami, shemo 

mednarodnega sodelovanja, štipendijami za reintegracijo  
   Nagradami Marie Curie 

 
Indikativni proračun Programa Ljudje znaša 4,750 milijonov evrov.  
 

Zmogljivosti 
 

Ta program ţeli okrepiti raziskovalne zmogljivosti in vključuje sledeče 
dejavnosti:  

 
Raziskovalne infrastrukture €1,715M 
Raziskave v korist malih in srednje velikih podjetij €1,336M 

Regije znanja €126M 
Raziskovalni potencial €340M 
Znanost v druţbi €330M 

Koherentni razvoj raziskovalnih politik  €70M 
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Dejavnosti mednarodnega sodelovanja €180M 

Skupaj €4,097M 
 

Jedrske raziskave  
 

Program Euratom, ki traja do leta 2011, bo v tem obdobju prejel 2,7 milijarde 

evrov, pri čemer bo pomemben del teh sredstev dodeljenih Projektu ITER o 
fuzijski energiji. Skupni raziskovalni center (JCR) bo prejel dodatnih 1,751 
milijona evrov za nejedrske dejavnosti.  
 

Sheme financiranja  
 

FP7  deluje na osnovi več 'Shem financiranja'. To so dejansko različne vrste 
projektov in ukrepov, preko katerih se implementirajo različni programi. 

Podobni so tistemu, kar se je v Šestem okvirnem programu (FP6) imenovalo 
'Instrumenti' in vključujejo:  

 

Skupne projekte 
 

Skupni projekti so fokusirani raziskovalni projekti, ki jih izvajajo konzorciji 

univerz, raziskovalnih institutov, industrijskih in drugih organizacij iz različnih 
drţav. Točna sestava konzorcija se med posameznimi Programi in Temami 

razlikuje. To bo verjetno najpogostejša oblika projekta v okviru Programa 
Sodelovanje. Enak je kategoriji 'Integriranega projekta', vzpostavljenega pri 
FP6.  

 

Mreže odličnosti  
 

Mreţe odličnosti ţelijo integrirati dejavnosti in zmogljivosti različnih 
raziskovalnih institucij znotraj nekega danega področja, pri čemer nastajajo 

'virtualni' centri odličnosti. Mreţe odličnosti se smatrajo za instrumente, ki bodo 
naslovili razdrobljenost evropskega raziskovanja. Mreţe odličnosti bodo dejavne 
pri implementaciji prioritetnih tematskih področij FP7, sodelovale pa bodo na 

osnovi 'Skupnega programa dejavnosti'.  
 

Usklajevalni in podporni ukrepi  
 

To so ukrepi, ki se tičejo koordinacije projektov in politik, ne pa neposredno 

samega raziskovanja. Vključujejo, na primer:  
 

   Dejavnosti ustvarjanja mreţ in koordinacije, razširjanja in koriščenja znanja  

   Študije ali skupine strokovnjakov, ki pomagajo pri implementaciji Okvirnega 

programa  

   Podporo za transnacionalno dostopanje do pomembnih raziskovalnih 
infrastruktur  

   Ukrepe za spodbuditev sodelovanja malih in srednje velikih podjetij, pa tudi 
organizacij civilne druţbe in njihovih mreţ  

   Podporo za sodelovanje z drugimi evropskimi raziskovalnimi shemami.  
 

Individualni projekti  
 

Individualni projekti sodijo v okvir Programa Zamisli in jih izvajajo posamezne 
raziskovalne ekipe, ki jih vodi 'glavni raziskovalec', financira pa jih ERC.  
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Podpora usposabljanju in poklicnemu razvoju raziskovalcev  
 

To so podporni ukrepi, ki so ime dobili po Marie Curie in se jih uporablja za 
implementacijo elementov Programa Ljudje.  

 

Raziskave v korist specifičnih skupin (še posebej malih in srednje 

velikih podjetij)   
 

Ţe nekaj časa Okvirni programi za raziskave in tehnološki razvoj vključujejo 

poseben fokus vključevanja malih in srednje velikih podjetij, ki se jih smatra za 
ključno gonilo evropskega gospodarstva. Mala in srednje velika podjetja se 

recimo spodbuja k sodelovanju kot partnerje v drugih Shemah financiranja, kot 
so recimo Skupni projekti, shema za Raziskovanje v korist specifičnih skupin 
(BSG) pa jim daje moţnost za projekte, kjer glavnino raziskav o dejavnostih, ki 

jih opredelijo in ki so v korist specifičnih skupin, še posebej malih in srednje 
velikih podjetij, opravljajo akterji, kot recimo univerze in raziskovalni centri.   

 
Vendar pa BSG shema financiranja ni omejena le na mala in srednje velika 

podjetja. FP7 vključuje še posebne spodbude za organizacije civilne druţbe 
in njihove mreţe (CSO),132 da bi slednje sodelovale v tej Shemi financiranja 

(BSG-CSO). Raziskave za CSO bodo ţelele razviti znanstveno znanje, ki je 
povezano z dejavnostmi CSO, da bi lahko slednje prispevale k javni razpravi.  

 
Shemo financiranja BSG-CSO se lahko uporabi znotraj delovnih programov Programov 
Sodelovanje in Zmogljivosti. BSG shema financiranja zahteva najmanj 3 sodelujoče 

organizacije iz 3 drţav članic ali pridruţenih drţav, pri čemer mora biti vsaj ena od njih 
organizacija civilne druţbe.  
 

Finančna sredstva  
 

Večina dejavnosti FP7 je sofinanciranih, Evropska komisija pa podeljuje 
štipendije za povrnitev določenega odstotka stroškov projekta. Standardna 

stopnja za povračilo za dejavnosti RTD je 50%. Vendar pa lahko določene vrste 
organizacij, vključno z neprofitnimi javnimi telesi, malimi in srednje velikimi 

podjetji, raziskovalnimi organizacijami in visokošolskimi institucijami lahko 
prejme do 75%. Nekatere dejavnosti, vključno z upravljanjem konzorcija, 
ustvarjanjem mreţe, usposabljanjem, koordinacijo in razširjanjem, se lahko 

financirajo do 100%.  
 

Prijave  
 

Načrti za implementacijo vsakega od Specifičnih programov so objavljeni v 
letnih 'Delovnih programih', ki jih objavlja Komisija. Vsak program je 

razdeljen v Teme (na primer Druţbeno-ekonomske znanosti in humanistika kot 
del Programa Sodelovanje), za vsako temo pa so objavljeni delovni programi. 
Vsaka tema je nato še naprej razdeljena v dejavnosti, področja in tematike. Pri 

Druţbeno-ekonomskih znanostih in humanistiki na primer:  
 

Dejavnost 8.1: Rast, zaposlovanje in konkurenčnost v druţbi znanja: primer 

                                                 
132 'Organizacija civilne druţbe' je opredeljena kot 'pravna oseba, ki je nevladna, neprofitna, ne zastopa 
komercialnih interesov in sledi skupnemu namenu v javnem interesu'. To jasno vključuje sindikalne 
organizacije.  
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Evrope  
 

      Področje 8.1.1: Spreminjajoča se vloga znanja širom gospodarstva  
 

                     SSH-2007-1.1.1.  Interakcije med znanjem, gospodarsko rastjo in   
                                                 socialno blaginjo  

 

Nato se objavijo Razpisi za predloge, ki se tičejo posameznih tem znotraj 

različnih programov. Pri vsakem razpisu in temi se oznanijo tudi ustrezne 
Sheme financiranja.  

 
Prijave se opravijo s spletnim orodjem, Elektronsko storitvijo za prijavo 
predlogov (EPSS). Na CORDIS streţniku133 obstaja spletna stran, namenjena 

FP7, ki vsebuje tudi besedilo delovnih programov, razpisov za predloge, 
seznama dejstev, vodnikov za prijavitelje in druge koristne informacije.  
 

Možnosti za sodelovanje sindikatov  
 

Čeprav so dva projekta v okviru Četrtega okvirnega programa vodile sindikalne 

organizacije, je malo verjetno, da bo večina sindikatov posedovala ustrezne vire 
in veščine upravljanja projektov, ki so potrebni za koordinacijo večjega FP7 
projekta. Nove moţnosti, ki so se odprle z Shemo financiranja v korist 

specifičnih skupin – organizacij civilne druţbe, lahko vsekakor predstavljajo 
moţnosti za to, da sindikalni partner vodi manjši projekt (financiranje s strani 

EU do 1 milijona evrov), pri čemer večino raziskovalnih dejavnosti opravijo drugi 
partnerji.  

 
Sindikati in še posebej njihovi raziskovalni instituti bi tudi lahko razmislili o tem, 
da postanejo partner v večjem Skupnem projektu ali celo Mreţi odličnosti, ki bi 
ga(jo) koordiniralo večje podjetje ali organizacije in se s tem izogniti zahtevni 

nalogi izvajanja projekta in pogodbenih dogovorov. To bi tudi zmanjšalo 
bistvene stroške izvajanja in koordinacije, ki jih sindikatu ne bi bilo treba kriti.  

 
Med ključnimi raziskovalnimi prioritetami FP7, ki bodo verjetno za sindikate še 
posebej zanimive, so prioritete v okviru teme Druţbeno-ekonomske znanosti in 
humanistika. V Delovnem programu 2007 te recimo vključujejo:  

 
Področje 8.1.2 Strukturne spremembe v evropskem gospodarstvu in druţbi 
znanja  
 

   SSH-2007-1.2.1 Globalizacija in njena interakcija z ev.gospodarstvom 
      SSH-2007-1.2.2 Vplivi dogajanja v storitvenem gospodarstvu na evr.druţbo 

in ekonomijo  
 

Področje 8.2.2 Regionalna, teritorialna in socialna kohezija  
 

       SSH-2007-2.2.1 Izzivi regionalnega razvoja v razvijajočem se sv.kontekstu 

       SSH-2007-2.2.3 Socialna platforma o mestih in socialni koheziji  
 

Področje 8.3.1 Demografske spremembe  
 

       SSH-2007-3.1.1 Vpliv evropskih demografskih sprememb v Evropi  
       SSH-2007-3.1.3 Migracije  
 

                                                 
133 Glej http://www.cordis.europa.eu/fp7/ 

http://www.cordis.europa.eu/fp7/
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Področje 8.3.2 Druţbeni trendi in ţivljenjski slogi  
 

       SSH-2007-3.2.1 Mladi in socialna izključenost  
 

Področje 8.5.1 Participacija in drţavljanstvo v Evropi  
 

       SSH-2007-5.1.1 Demokratsko „lastništvo‟ in participacija  
       SSH-2007-5.1.2 Ponovno ocenjevanje drţavljanstva v Evropski uniji  
 

Obstajajo tudi moţnosti za sodelovanje sindikatov pri projektih FP7, ki se tičejo 
zdravja, transporta, informacijskih in komunikacijskih tehnologij in okoljskih 
vprašanj znotraj Programa Sodelovanje. Sindikati, ki zastopajo akademsko 

osebje v raziskovalnih institucijah in institucijah visokega šolstva, bodo morda 
še posebej pokazali zanimanje za elemente programa Ljudje. Lahko da so tudi 

kake druge zanimive priloţnosti za sodelovanje sindikatov pri dejavnostih 
razširjanja, še posebej pri razširjanju rezultatov tematskega področja druţbeno-
ekonomskih znanosti in humanistike.  

 

Osnutki predlogov za moţne projekte se lahko objavijo in preberejo, ustrezni 

partnerji pa se lahko poiščejo preko spletnega CORDIS Partnerskega servisa.134 

 
Obstajajo morda tudi moţnosti za sindikate, da sodelujejo v FP7 preko razprave 

z delodajalci. Mnogi večji delodajalci v Evropi imajo aktivne Evropske svete 
delavcev. Sicer to morda ni običajna praksa, vendar ni nobenega razloga, zakaj 

ne bi predstavniki sindikatov sproţili vprašanja o raziskovalnih dejavnostih in 
FP7. Zanimivo bi bilo odkriti, ali delodajalec razmišlja o tem, da bi sodeloval pri 
nekem FP7 kot del nekega konzorcija ali pri takem projektu ţe sodeluje. Če je to 

relevantno in primerno, potem bi delodajalec lahko sindikatom omogočil vsaj, da 
spremljajo dogajanje, če ne ţe, da neposredno sodelujejo pri katerikoli 

dejavnosti projekta.  

 
FP7 na prvi pogled ni ravno najbolj očiten kraj za sodelovanje sindikatov, vendar 
je o njem vsekakor vredno razmisliti, še posebej v luči novih moţnosti, ki so na 

voljo iz naslova BSG-CSO sheme financiranja (financiranja organizacij civilne 
druţbe) in na številnih področjih poudarjanja socialnih in ekonomskih vprašanj 

in druţbenega vpliva znanosti in tehnologije.  
 

Program za konkurenčnost in inovativnost  
 

Program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)  je mišljen kot dopolnilni 

program FP7 in temu, da prispeva k Lizbonski strategiji z izboljšanjem 
konkurenčnosti135  in inovacijskih zmogljivosti znotraj EU. Namenjen je za 

podporo razvijanju druţbe znanja in trajnostnega razvoja, ki temeljita na 
uravnoteţeni gospodarski rasti.  

 

 

 

                                                 
134 Glej http://cordis.europa.eu/partners-service/ 
135 V tem kontekstu je  ‘konkurenčnost' opredeljena kot 'sposobnost podjetij se hitro prilagajati na 
spremembe, izkoriščati svoj inovacijski potencial in razvijati visokokakovostne proizvode', 'inovativnost' pa se 
nanaša na 'obnavljanje in širjenje razpona proizvodov in storitev, uvajanje novih metod oblikovanja, 
proizvodnje, dobavljanja in distribucije, uvajanje sprememb v metode upravljanja, organizacijo dela in pogoje 
dela ter kvalifikacije zaposlenih'. 

http://cordis.europa.eu/partners-service/
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Znotraj okvira CIP so trije specifični podprogrami:  

 

Program za podjetništvo in inovativnost  
 

Ta je med temi tremi programi največji in zdruţuje dejavnosti, namenjene 
podjetništvu, industrijski konkurenčnosti in inovativnosti, s posebnim fokusom 
na mala in srednja velika podjetja. Vključuje instrumente za dostopanje do 

financ in investicij pri ustanavljanju podjetij, pa tudi za podpiranje sluţb, ki 
nudijo poslovne svetovanje. Nudi tudi moţnosti za izmenjavo najboljših praks in 

podpira projekte, ki izkoriščajo celotni potencial okoljevarstvenih tehnologij 
('eko-inovativnost').  
 

IKT podporni program  
 

Ta program podpira sprejemanje in koriščenje informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) in je del nove integrirane strategije, i2010 – Evropska 

informacijska družba 2010.136  Vključuje ukrepe za spodbujanje koriščenja IKT 
tako v javnem kot zasebnem sektorju in za pomoč pri razvijanju odprte in 
vključujoče Evropske informacijske druţbe s spodbujanjem inovativnih pristopov 

k vključevanju, kakovosti ţivljenja in javnih storitev.  
 

Program Inteligentna energija v Evropi  
 

Ta program ţeli spodbuditi širšo rabo novih in obnovljivih energij, s čimer se ţeli 

izboljšati energetsko učinkovitost in spodbujati upoštevanje regulativnega okvira 
EU za energijo.  
 

Sredstva 
 

CIP poteka od 2007 do 2013 z globalnim proračunom 3,6 milijarde evrov. Od 
tega je 2,17 milijarde evrov namenjenih za Program za podjetništvo in 

inovativnost, 728 milijonov za Politiko IKT in 727 milijonov evrov za Program 
Inteligentna energija v Evropi.  

 

Interes za sindikate  
 

CIP je na tem mestu vključen le informativno kot pomemben element Lizbonske 
strategije in dopolnilni program FP7. Ni očiten program za sodelovanje 
sindikatov, čeprav morda obstajajo moţnosti za sodelovanje pri nekaterih 

dejavnostih razširjanja ali pri nekaterih elementov e-vsebine znotraj področja 
IKT. Lahko pa je tudi koristno, da se sindikati zavedajo CIP in njegovih moţnosti 

zaradi potencialnega sodelovanja delodajalcev tako v javnem kot zasebnem 
sektorju in še posebej zaradi moţnosti, ki jih nudi za mala in srednje velika 
podjetja.  

 

Dodatne informacije  
 

FP7 
 

Za več informacij o Sedmem okvirnem programu, vključno s podrobnimi 

delovnimi programi za določena področja, si oglejte sledeče spletne strani 

                                                 
136 Glej http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
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Evropske skupnosti:  

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm 
http://cordis.europa.eu/fp7 

 
Podrobnosti o prihajajočih razpisih za predloge lahko dobite na:  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 

 
Glej tudi Knjiţnico EU informacijskega portala ETUI-REHS Izobraţevanja:  
http://education.etui-rehs.org/en/eu_information/library/default.cfm 
 

 

CIP 
 

Za več informacij o Okvirnem programu za konkurenčnost in inovativnost glej:  
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://education.etui-rehs.org/en/eu_information/library/default.cfm
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm
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18. poglavje 
 

Podpora za zunanje drţave 
 

 

V tej knjigi smo glavno pozornost namenjali transnacionalnemu sodelovanju 
med organizacijami v obstoječih drţavah članicah Evropske unije. Je pa 

pomembno tudi razmisliti o drugih moţnostih širšega zemljepisnega obsega, 
saj Evropska komisija nudi pomoč za sodelovanje z organizacijami v drugih 

drţavah po celem svetu.  

 
To poglavje predstavlja nekaj ključnih programov in proračunskih postavk, ki 
nudijo zunanjo pomoč in podporo za takšne dejavnosti, ki bi bile za sindikate 
lahko zanimive:  

 
 Instrument za predpristopno pomoč  

 Evropski sosedski in partnerski instrument  

 Instrument za razvojno sodelovanje  

 Instrument za demokracijo in človekove pravice po celem svetu.  

 
Navaja tudi nekatere druge programe, ki vključujejo moţnosti za sodelovanje 

z zunanjimi drţavami.  

 
Pred kratkim se je proučevalo upravljanje z zunanjo pomočjo. 'Reforma 
zunanje pomoči', ki velja sedaj, daje delegacijam Evropske skupnosti v 

drţavah izven EU več avtonomije in dolţnosti. Posledica tega je, da se bo z 
večino teh sredstev upravljalo na decentraliziran način z namenom se 

pribliţati ljudskim organizacijam in potrebam prijaviteljev, izboljšati kakovost 
predlogov in pospešiti izvedbo dejavnosti. Kot del reformnega procesa se je 
Komisija septembra 2004 odločila nadomestiti obstoječ razpon več kot 30 

ločenih finančnih instrumentov za dodeljevanje zunanje pomoči s 
preprostejšim in bolj učinkovitim okvirom.137 V okviru pogajanj glede 

zakonodaje je bilo sprejetih nekaj sprememb, vendar glavna struktura 
prvotnih predlogov iz leta 2004 večinoma ostaja v veljavi.  
 

Instrument za predpristopno pomoč  
 

Uvod  
 

Ena od ključnih prioritet zunanje politike EU je spodbujati stabilnost in mir na 

Zahodnem Balkanu, kjer je od začetka širitvenega procesa EU porabila 
pomemben del zunanje pomoči.  

 
Predhodni program CARDS (Pomoč Skupnosti za obnovo, razvoj in 
stabilizacijo), ki se je začel leta 2000, je nadaljeval predhodne dejavnosti, ki 

jih je izvajala EU za podpiranje razvoja civilne druţbe v Albaniji, Bosni in 
Hercegovini, Bivši jugoslovanski republiki Makedoniji, Črni Gori in Srbiji.  

 

                                                 
137 Glej  http://ec.europa.eu/comm/external_relations/reform/intro/index.htm 

 

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/reform/intro/index.htm
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V skladu s ciljem poenostaviti in koordinirati zagotavljanje zunanje pomoči je 

bil glavni cilj Komisije pri vzpostavljanju Instrumenta za predpristopno pomoč 
(IPA) racinalizirati celotno predpristopno pomoč v enoten okvir tako za drţave 

'kandidatke' kot za 'potencialne kandidatke', ki nadomešča predhodne 
programe PHARE,  ISPA,  SAPARD  in CARDS, kakor tudi instrumente, ki so 
nudili finančno podporo Turčiji.  

 
Hkrati bo nov instrument razločeval med drţavami 'kandidatkami' in 

'potencialnimi kandidatkami'. To pomeni, da bodo vse upravičenke imele 
dostop do ukrepov podobne narave, vendar s prilagojenimi zahtevami glede 

upravljanja in močno v skladu z njihovo trenutno politično, gospodarsko in 
administrativno situacijo. IPA  bo torej poskrbel, da ima Zahodni Balkan korist 
od fokusirane predpristopne strategije, preden pridobi status kandidatke, pri 

čemer se gradi na osnovi napredka, doseţenega pod predhodnim programom 
CARDS.  

 
IPA bo še posebej pomagala krepiti demokratične institucije in vladavino 
prava, reformo javne administracije, izvajanje gospodarskih reform, 

spodbujanje spoštovanja človekovih in tudi pravic manjšin ter enakosti 
spolov, podpirala bo razvoj civilne druţbe in krepila regionalni razvoj ter 

prispevala k trajnostnemu razvoju in zmanjšanju revščine. Pri drţavah 
kandidatkah je dodatni cilj še sprejemanje in implementacija vseh zahtev za 
članstvo, od potencialnih drţav kandidatk pa se zahteva le pribliţek teh 

zahtev.  
 

Implementacija 
 

IPA sestavlja pet delov:  

 
 Vzpostavljanje institucij  

 Regionalno in čezmejno sodelovanje  

 Regionalni razvoj  

 Razvoj človeških virov  

 Razvoj podeţelja  

 
Pri potencialnih drţavah kandidatkah se bo predvsem osredotočalo na prvega 

od petih sestavnih delov IPA, vzpostavljanje institucij, kar bo centralno 
izvajala Komisija. Ta sestavni del cilja predvsem na krepitev kopehnagenških 

političnih kriterijev, izboljšanje administrativnih in pravosodnih zmogljivosti 
ter spodbuditev določenega prilagajanja acquis communautaire. 

 
Elementi regionalnega razvoja, človeških virov in razvoja podeţelja ciljajo 

predvsem na pripravljanje drţav kandidatk na upravljanje Strukturnih 
skladov. Ti elementi so v smislu pametnega upravljanja financ podvrţeni 

enakim zahtevam, kot veljajo za drţave članice.  
 

Finančna sredstva 
 

IPA bo za obdobje 2007-2013 imel na voljo 11,468 milijonov evrov. 
Vzpostavljen bo večletni indikativni finančni okvir na triletni osnovi, za vsako 
drţavo in element posebej. Ta finančna matrica bo vsako leto prenovljena in 

vključena v letni širitveni paket Komisije, ki ga slednja vsako jesen predstavi 
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Svetu in Evropskemu parlamentu. Pomoč se implementira preko letnih in 

večletnih programov. Vsi programi so zasnovani na osnovi večletnih 
indikativnih pripravljalnih dokumentov v obliki triletnega strateškega 

dokumenta za vsako drţavo posebej, v katerih bo Komisija predstavila glavna 
področja intervencije in ključne prednostne naloge.  
 

Ko to pišemo, večina podrobnosti o implementaciji IPA še ni bila objavljena. 
Več podatkov bo v doglednem času na voljo na spletni strani IPA na:  
 

http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/ipa/index_en.htm 

 

Interes za sindikate  
 

ETUC je dejaven pri olajševanju in ohranjanju sodelovanja med lokalnimi 
organizacijami in pri podpiranju vezi med lokalnimi organizacijami in tistimi s 

sedeţem v EU, s čimer pomaga pri postopku stabilizacije in pristopanja. Za 
natančnejše podatke o ETUC-ovi politiki na področju zunanjih odnosov, še 

posebej na področju Balkana, glej:  

 
http://www.etuc.org/a/660 

 
Za ta program ne obstaja noben urad za tehnično pomoč niti informacijska 
točka za sindikate. Za dosje Balkana je zadolţen sledeči funkcionar ETUC-a: 

Tom Jenkins (tjenkins@etuc.org). 
 

Evropski sosedski in partnerski instrument  
 

Uvod 
 

Od januarja 2007 dalje bo kot del reformiranja instrumentov EU za zunanjo 

pomoč, ki jo nudijo MEDA, TACIS, in drugi programi za neposredne sosede 
EU, nadomestil Evropski sosedski in partnerski instrument (ENPI). Evropska 
sosedska politika, ki jo bo implementiral ENPI, se je razvila v kontekstu širitve 

EU leta 2004 in ki si je kot cilj zadala izogniti pojavljanju novih ločnic med 
razširjeno EU in njenimi sosedami in hkrati okrepiti blaginjo, stabilnost in 

varnost vseh vključenih.  

 

ENP je bil najprej začrtan v komunikaciji Komisije Širša Evropa – sosedstvo: 
Nov okvir za odnose z našimi vzhodnimi in južnimi sosedami,138 ki ji je sledil 

bolj razvit Strateški dokument o Evropski sosedski politiki,139 ki je bil 
objavljen maja 2004. Ta dokument konkretno navaja, kakšne predloge ima 

EU za tesnejše sodelovanje s temi drţavami.  

 
Na začetku je bil ENP mišljen le za neposredne sosede EU: Alţirijo, Egipt, 
Izrael, Jordanijo, Libanon, Libijo, Maroko, Palestinsko upravo, Sirijo, Tunizijo 
(pod bivšim EUROMED sporazumom), Ukrajino, Belorusijo in Moldavijo. Leta 

2004 pa se je razširil in poleg tega vključuje še drţave Juţnega Kavkaza 
(Armenijo, Azerbajdţan in Gruzijo). Čeprav je tudi Rusija soseda EU, pa se 

odnosi namesto tega razvijajo s Strateškim partnerstvom, ki pokriva štiri 

                                                 
138 Glej http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf 
139 Glej http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf 

http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/ipa/index_en.htm
http://www.etuc.org/a/660
mailto:tjenkins@etuc.org
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf
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'skupna področja'.140 

EU svojim sosedam nudi priviligiran odnos, ki se gradi na osnovi 

obojestranske zavezanosti skupnim vrednotam (demokraciji in človekovim 
pravicam, vladavini prava, dobremu upravljanju, načelom trţnega 
gospodarstva in trajnostnega razvoja). ENP presega obstoječe odnose in nudi 

globlji politični odnos in gospodarsko integracijo. Kako ambiciozen bo odnos, 
je odvisno od tega, do kakšne mere se te vrednote učinkovito delijo, vendar 

je EU pojasnila, da pri ENP ne gre za širjenje in EU ne nudi moţnosti pristopa.  
 

Implementacija  
 

Osrednji element ENP je serija bilateralnih Akcijskih načrtov (3-5-letnih 

delovnih programov), ki jih potrdijo EU in vsaka partnerska drţava. Ti načrti 
so za vsako drţavo posebej prirejeni politični dokumenti, ki skupaj definirajo 

agendo političnih, gospodarskih in sektorskih reform. Pokrivajo sledeča 
področja:  
 

   Politični dialog in reforme  

   Gospodarsko in druţbeno sodelovanje ter razvoj  
   Vprašanja, ki se tičejo trgovine, trţne in regulativne reforme  
   Sodelovanje na področju pravosodnih, varnostnih vprašanj in vprašanj 

svobode (predhodno Pravosodje in notranje zadeve)  
   Sektorska vprašanja, na primer transport, energija, informacijska druţba, 

okolje, raziskave in razvoj  

   Človeški stiki: medčloveški stiki, civilna druţba, izobraţevanje, javno 

zdravstvo.  
 

Spodbude, ki so na voljo v zameno za napredek pri relevantnih reformah, so 

večja integracija v evropske programe in omreţja, večja pomoč in večji 
dostop do trţišča.  

 
Specifična in inovativna lastnost instrumenta je njegov element čezmejnega 
sodelovanja. Iz naslova tega elementa bo ENP financiral čezmejne stike in 

sodelovanje med lokalnimi in regionalnimi akterji ter civilno druţbo širom 
zunanjih meja EU na vzhodu in jugu.  
 

Finančna sredstva 
 

Za naslednje proračunsko obdobje (2007-2013) je za podpiranje reform pri 

partnerskih drţavah iz naslova ENPI na voljo pribliţno 12 milijard evrov, kar 
je realno gledano za 32% več kot pri prejšnjih programih. Sredstva, ki bodo 
dodeljena za posamezne drţavne programe, bodo odvisna od njihovih potreb 

in sposobnosti črpanja, pa tudi od implementacije dogovorjenih reform. ENPI 
program čezmejnega sodelovanja za obdobje 2007-2013 bo prejel finančno 

podporo v višini 1,18 milijarde evrov.  
 

Vloga za civilno družbo  
 

Kar se tiče civilne druţbe in nevladnih organizacij (med katere EU sedaj 
uvršča sindikate), bodo morali tudi delati v smeri uresničevanja ciljev, 

                                                 
140 Za več informacij o odnosih z Rusijo in Strateškem partnerstvu glej: Za več informacij o odnosih z 
Rusijo in Strateškem partnerstvu glej: 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/russia/intro/index.htm 

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/russia/intro/index.htm
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postavljenih v ENP Akcijskih načrtih, ki so sprejeti v soglasju z vladami vsake 

partnerske drţave. V mnogih primerih bi se morale reforme, ki jih EU zahteva 
od zunaj in tiste, ki jih nevladne organizacije in organizacije civilne druţbe 

promovirajo znotraj svojih drţav, dopolnjevati med seboj. Poročanje in nadzor 
s strani nevladnih organizacij in organizacij civilne druţbe, ne glede na to, ali 
nacionalnih ali mednarodnih, bo eden od virov, iz katerega o izhajala EU pri 

ocenjevanju doseţenega napredka pri implementaciji reform, h katerim so se 
drţave zavezale.  

 
Za več informacij in zadnje podatke prosim redno glej:  
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm 

 

Instrument za razvojno sodelovanje  
 

Uvod  
 

Kakor smo ţe omenili, je postopek reformiranja zunanje pomoči vodil do 
bistvenega prestrukturiranja okvira za finančno podporo tretjim drţavam in 

bistveno poenostavil ter zmanjšal število instrumentov financiranja. Medtem 
ko se nova programa IPA in ENPI ukvarjata s pomočjo za najbliţje sosede EU, 
pa je bil tretji splošni instrument, Instrument za razvojno in gospodarsko 

sodelovanje, predlagan kot instrument, ki bi nudil neposredno podporo za 
zunanje politike Unije, ki se tičejo drugih zunanjih drţav, ki niso upravičene 

do podpore iz naslova enega od drugih dveh instrumentov. Po kasnejših 
pogajanjih med Parlamentom, Svetom in Komisijo se je predlagani tretji 
instrument razvil v dva ločena instrumenta:  
 

   Instrument za sodelovanje z industrializiranimi in drugimi drţavami in 

ozemlji z visokim dohodkom (ICI)141
 

   Instrument za razvojno pomoč (DCI).142 
 

Uredba z dne 18. decembra 2006, ki vzpostavlja DCI, tudi razveljavlja in 

nadomešča druge predhodne uredbe, ki so se ukvarjale s posameznimi 
proračunskimi postavkami, o vprašanjih, kot na primer enakost spolov v 

drţavah v razvoju, sheme, ki jih izvajajo nevladne organizacije in 
decentralizirano sodelovanje.  

 
Instrument usmerja več členov Pogodbe o EU. V skladu s 177. členom naj bi 
razvojna politika skupnosti spodbujala  
 

„trajnostni gospodarski in druţbeni razvoj drţav v razvoju, še posebej najmanj 

razvitih med njimi, gladko in postopno vključevanje drţav v razvoju v 
svetovno gospodarstvo in kampanjo proti revščini v drţavah v 

razvoju…Politika Skupnosti na tem področju bo prispevala k temu splošnemu 
cilju razvijanja in utrjevanja demokracije in vladavine prava in v tem oziru 
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin'.  

 
Primarni in najpomembnejši cilj DCI je odpraviti revščino v partnerskih 
drţavah in regijah v kontekstu trajnostnega razvoja, vključno s sledenjem 

                                                 
141 Glej http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:405:0041:0059:EN:PDF 
142 Glej 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:378:0041:0071:EN:PDF 

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do


173   

Razvojnih ciljev tisočletja OZN,143  pa tudi s promocijo demokracije, dobrega 

upravljanja in spoštovanja človekovih pravic in vladavine prava. V skladu s 
tem ciljem bo sodelovanje s partnerskimi drţavami:  

   Utrjevalo in podpiralo demokracijo, vladavino prava, človekove pravice in 
temeljne svoboščine, enakost spolov in podobne instrumente 
mednarodnega prava  

   Spodbujalo trajnostni razvoj – vključno s političnimi, gospodarskimi, 
druţbenimi in okoljevarstvenimi vidiki – partnerskih drţav in regij in še 
posebej najmanj razvitih med njimi  

   Spodbujalo njihovo gladko in postopno vključevanje v svetovno 
gospodarstvo  

   Pomagalo pri razvoju mednarodnih ukrepov za ohranitev in izboljšanje 
kakovosti okolja ter trajnostnega upravljanja svetovnih naravnih virov, z 
namenom zagotoviti trajnostni razvoj, vključno s soočanjem s 

podnebnimi spremembami in izgubo biološke raznovrstnosti  

   Okrepilo odnos med Skupnostjo in partnerskimi drţavami ter regijami.  
 

Implementacija  
 

DCI bo na začetku pokrival obdobje 2007-2013. Ukrepe se bo financiralo iz 
osnove ali geografskih (drţave ali regije) ali tematskih programov ali v 

kontekstu globalnih pobud. Kar se tiče geografskih in tematskih programov, 
se bo sprejelo strateške dokumente, ki bodo nudili okvir za koordinacijo med 
Skupnostjo in partnerjem ali regijo. Takšni strateški dokumenti bodo temeljili 

na dialogu s partnersko drţavo ali regijo, pri čemer bo sodelovala civilna 
druţba, morali pa bodo vsebovati okvir za ne več kot sedem let, kar se bo 

občasno pregledalo. Ti dokumenti bodo predstavljali osnovo za večletne 
programe, vsebovali pa bodo prednostna področja, cilje in pričakovane 
rezultate.  

 
Do sodelovanja so upravičene drţave, ki so opredeljene kot prejemnice 
Uradne razvojne pomoči (ODA) s strani Odbora za razvojno pomoč 

Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD/DAC). Zemljepisni 
programi so razdeljeni v sledeče regije:  
 

 Latinska Amerika  

 Azija 

 Osrednja Azija  

 Bliţnji Vzhod  

 Juţna Afrika.  

 
Tematski programi pokrivajo sledeče teme, ki imajo več podtem:  
 

 Investiranje v ljudi  

 Okolje in trajnostno upravljanje z naravnimi viri 

 Nedrţavni akterji in lokalne oblasti na področju razvoja  

 Varnost prehrane  

 Migracije in azil.  
 

 
                                                 

143 Glej http://www.un.org/millenniumgoals/ 

 

http://www.un.org/millenniumgoals/
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Finančna sredstva 
 

Za implementacijo DCI v obdobju 2007-2013 je predvidenih 16,689 milijona 
evrov. Znesek 465 milijonov evrov znotraj tega zneska je ţe vključen za 

financiranje dejavnosti, od katerih bodo imele koristi ENPI drţave. Zneski, 
dodeljeni vsakemu od programov, se dobijo v Četrtem aneksu k Uredbi, ki 
vzpostavlja DCI.  

 

V času, ko to pišemo, večina natančno opredeljene implementacije IPA še ni 

bila objavljena. Za več informacij si prosim poglejte spletno stran EuropeAid – 
Urad za Sodelovanje: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm 
 

 

Tematski program za promocijo demokracije in 
človekovih pravic po celem svetu  
 

Uvod  
 

Paket uredb, ki se tičejo zunanje pomoči in ki jih je Evropska unija sprejela 
decembra 2006, vključujejo tudi Instrument za promocijo demokracije in 

človekovih pravic po celem svetu,144 ki omogoča podporo za dejavnosti, ki 
krepijo in ščitijo demokracijo in človekove pravice v drţavah izven EU, 

neodvisno od soglasja vlad tretjih strani in drugih javnih institucij. Ta 
instrument zamenjuje predhodno Evropsko pobudo za demokracijo in 
človekove pravice(EIDHR). 

 
Načela svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in pravne drţave 
predstavljajo osnovo Evropske unije, kakor je bilo  določeno v Univerzalni 

deklaraciji o človekovih pravicah, ki jo dopolnjuje serija drugih deklaracij in 
konvencij, ki skupaj tvorijo pomemben vir navdiha za EU pri opredeljevanju 

svojih prioritet.  

 
Leta 1994 je Evropski parlament ustvaril novo proračunsko poglavje, EIDHR, 
ki je zdruţil vse obstoječe proračunske postavke, ki se navezujejo na 

spodbujanje človekovih pravic. Amsterdamska pogodba iz leta 1999 
predstavlja še en pomemben korak naprej. Šesti člen pogodbe pravi, da:  

 
„Evropska unija temelji na načelih svobode, demokracije, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter na vladavini prava, načelih, ki so 
skupna vsem drţavam članicam'. 

 
Nova uredba vzpostavlja Evropski instrument za demokracijo in človekove 
pravice, na osnovi katerega bo Skupnost nudila pomoč znotraj okvira politike 

o razvojnem sodelovanju in gospodarsko, finančno ter tehnično sodelovanje s 
tretjimi drţavami, kar je v skladu z zunanjo politiko EU kot celote, s čimer 

prispeva k razvoju in utrjevanju demokracije in vladavine prava ter k 
spoštovanju vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  

                                                 
144 Glej http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0001:0011:EN:PDF 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
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Pomoč bo predvsem ciljala na:  

 
a)  Dvig spoštovanja in upoštevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

kakor je bilo razglašeno v Univerzalni deklaraciji o človekovih pravicah in 

drugih mednarodnih in regionalnih instrumentih človekovih pravic in 
spodbujanje ter utrjevanje demokracije in demokratičnih reform v tretjih 
drţavah, še posebej preko podpore za organizacije civilne druţbe, 

podpore za zagovornike človekovih pravic in ţrtve represije ter zlorab in 
za krepitev civilne druţbe, ki je dejavna na področju promocije človekovih 

pravic in demokracije;  
b)  Podpiranje in krepitev mednarodnega in regionalnega okvira za zaščito, 

promocijo in nadzorovanje človekovih pravic, spodbujanje demokracije in 

vladavine prava in krepitev dejavne vloge civilne druţbe znotraj teh 
okvirov; 

c)  Gradnjo samozavesti v in dvig zanesljivosti volilnih postopkov, še posebej 
preko opazovalnih volilnih misij in preko podpore za lokalne organizacije 

civilne druţbe, ki pri teh postopkih sodelujejo.    
 

Implementacija  
 

Uredba pokriva obdobje 2007-2013. V tem času bo pomoč implementirana 
preko serije ukrepov, vključno s Strateškimi dokumenti, Letnimi akcijskimi 
programi, Posebnimi ukrepi in Ad hoc ukrepi. Strateški ukrepi bodo določili 

strategijo Skupnosti in prioritetna področja, izbrana za financiranje, skupaj s 
cilji, pričakovanimi rezultati in kazalci o uspešnosti. Ti bodo nato tvorili 

osnovo za serijo Letnih akcijskih programov s priloţenimi specifičnimi 
finančnimi sredstvi.  
 

Finančna sredstva 
 

V obdobju 2007-2013 je za implementacijo tematskega programa za 

spodbujanje demokracije in človekovih pravic po celem svetu predvidenih 
1,104,000,000 evrov.  
 

Interes za sindikate  
 

Sindikalno gibanje je zelo dejavno na področju človekovih pravic, 
demokratizacije in boja proti rasizmu ter ksenofobiji, sindikati pa so tudi ţe 

uspešno predstavili projekte o teh zadevah.  
 

ETUI-REHS Izobraţevanje je recimo, s finančno podporo bivšega programa 
PHARE in Demokracija (ene od bivših niti v EIDHR), koordiniral projekt 
imenovan 'Razvoj mreţe sindikalnega izobraţevanja v Srednji in Vzhodni 

Evropi', ki je ţelel razvijati sodelovanje na področju sindikalnega 
izobraţevanja med sindikati Srednje in Vzhodne Evrope. Ta projekt je ustvaril 

mreţo sindikalnih pedagogov, ki so še vedno zelo dejavni na področju 
sindikalnega izobraţevanja in pri razširjanju novih učnih virov.  

 
 

Druge moţnosti  
 

Številni drugi programi EU tudi pri dejavnostih, ki bi lahko bile za sindikate 
zanimive, omogočajo sodelovanje z zunanjimi drţavami. Mednje sodita dva 



176   

programa transatlantskega sodelovanja na področju izobraţevanja in 

usposabljanja.  
 

Program sodelovanja med EU in ZDA na področju visokega 
šolstva, poklicnega izobraževanja in usposabljanja  
 

Evropska komisija je podpisala nov sporazum o sodelovanju z ZDA za 

nadaljevanje tega programa v obdobju med 2006 in 2013108. 

 
Načrtovana je dodelitev 45 milijonov evrov s ciljem, da 6000 oseb iz ZDA in 

EU sodeluje v dejavnostih mobilnosti v okviru trajanja programa. Ključne 
dejavnosti programa so skupno razvijanje učnih načrtov in skupne izmenjave 

študentov v širokem razponu disciplin, kot na primer Mednarodni razvoj 
izobraţevanja, Okolje in kmetijstvo, Inţeniring, Medicina in Mednarodno 
poslovanje. Program Sodelovanje je sestavljen iz:  

 

   Skupnih konzorcijskih projektov  

   Projekti odličnosti v mobilnosti  

   Politično usmerjeni ukrepi  

   Program Schumann-Fulbright, ki nudi štipendije za visoko izobraţene 
strokovnjake za študij ali usposabljanje na drugi strani Atlantika.  

 
Politično usmerjeni ukrepi nudijo podporo za multilateralne projekte in 

dejavnosti EU-ZDA, zasnovane tako, da spodbujajo sodelovanje na področju 
visokega šolstva in poklicnega usposabljanja in lahko vključujejo študij, 
seminarje, delovne skupine, primerjalne vaje, ki naslavljajo primerjalna 

vprašanja visokega šolstva in poklicnega usposabljanja, vključno s 
priznavanjem kvalifikacij in vprašanji akreditacije. Projekti lahko vključujejo 

primerjalne študije in analize, integracijo vsebin in jezikov, razširjanje 
projektov, razvoj interneta in programske opreme, e-učenje in odprto 

izobraţevanje, pa Tudi razvoj infrastrukture in virov.  
 

Program je odprt za institucije visokega šolstva in katerekoli vrste javne, 
delno javne ali zasebne institucije za poklicno izobraţevanje in usposabljanje, 

ki snujejo in izvajajo poklicno usposabljanje ali izobraţevanje, nadaljnje 
poklicno usposabljanje, osveţitveno poklicno usposabljanje ali ponovno 
usposabljanje.  

 

Dokumentacija:  

http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html 
 

Program sodelovanja med EU in Kanado na področju 

visokega šolstva in poklicnega usposabljanja 

 
EU in Kanada sta podpisali nov sporazum o sodelovanju za obdobje med 

letoma 2006 in 2013. Projekti, ki jih vodijo konzorciji institucij visokega 
šolstva in poklicnega izobraţevanja ter usposabljanja iz EU in Kanade, ki 

spodbujajo in razvijajo skupne študijske programe in/ali programe 
usposabljanja ter implementirajo mobilnost študentov/fakultet, bodo še 
naprej predstavljali bistvo novega programa. Dejavnosti, ki jih podpira ta 

program, lahko vključujejo razvoj in razširjanje inovativnih mednarodnih 

http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html
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učnih načrtov, študentske mobilnosti in razvijanje organizacijskega okvira, 

strukturiranih izmenjav in pedagoških zadolţitev za učitelje, izvajalce 
usposabljanj, administratorje in druge enakovredne strokovnjake ter skupno 

razvijanje in razširjanje računalniško in internetno podprtih tehnologij. 
Dodane so bile pomembne nove razseţnosti, kot so recimo ukrepi za 
spodbujanje poglobljenega dialoga na področju političnih vprašanj pa tudi 

nove dejavnosti na področju mladih.   
 
Dokumentacija:  

http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html  
 

Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj  
 

Sedmi okvirni program (FP7) tudi nudi moţnosti za sodelovanje z zunanjimi 
drţavami. Še posebej je zanimiva dejavnost Evropa v svetu, del področja 

Druţbeno-ekonomskih znanosti in humanistike programa Sodelovanja FP7145. 

http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-canada/index_en.html
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1. priloga 
 

 

Seznam faz načrtovanja projektov 
 

1. Opredelitev potreb  
 
1.1.   Opišite potrebo(e), ki jo (jih) ţelite uresničiti ali teţavo(e), ki jo (jih) ţelite  

rešiti.  

 
1.2.   Opišite skupino, ki to potrebo ima.  

 

1.3.   Ali morate izvesti bolj podrobno oceno potreb, da bo analiza natančnejša?  
Če da, ali boste to storili pred projektom ali je to lahko ena od aktivnosti 

projekta? 
 

1.4.  Kako uresničitev potreb ciljne skupine prispeva k uresničitvi potreb in ciljev 

vaše organizacije?  
 

1.5.  Ali lahko pri razvijanju projekta pričakujete podporo svoje organizacije? 

 

2. Opredelitev ciljev  
 

 

2.1   Na osnovi potreb, ki ste jih opredelili, definirajte cilje projekta. 
 

2.2   Razmislite o tem, kako se ti cilji povezujejo s cilji vaše organizacije.  
 

2.3  Poskrbite, da so cilji čim bolj natančno oblikovani. Ali so izmerljivi? Ali vam 
lahko dejansko sluţijo kot merila, ki vam bodo pomagala oceniti uspeh? 

 
2.4  Če je zavoljo ciljev treba razširiti obseg nekaterih ţe obstoječih dejavnosti, 

se o svojih zamislih posvetujte z ljudmi, ki bodo morda sodelovali pri 
razvoju.  

 
2.5  Če je za dosego ciljev potrebno pridobiti dodatno strokovno znanje izven  

organizacije, se z morebitnimi partnerji posvetujte o predlogu.  

 
2.6  Če je za dosego ciljev treba razviti nove dejavnosti, se o predlogu posvetujte 

s tistimi, ki bodo sodelovali pri organiziranju dejavnosti.  

 

3. Razmišljanje o izvedljivosti  
 

 

3.1 Kolikšen del projekta lahko izvede vaša organizacija?  

 
3.2 Ali se bo vaša organizacija pri projektu verjetno soočila s kakimi 

teţavami?  
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3.3   Če vam primanjkuje denarja, potem se boste morali pozanimati glede 

sofinanciranja. Moţnosti vključujejo:    

 
            Evropsko unijo / banke /nacionalne oblasti/ panoţne organizacije/ 

sestrske organizacije/ tuje organizacije / mednarodne organizacije.  
 
            Dobro razmislite o tem, katera od njih bi bila najboljši vir sofinanciranja.  

 
3.4   Od sofinancerja/ev, za katere(ga) menite, da bi vam lahko pomagal(i),   

zahtevajte podrobne informacije.  
 
            Recimo:  

 

            Smernice ali pogoje za predlog za program Evropske komisije pri 

nacionalnem svetovalnem ali obveščevalnem telesu ali na spletni 
strani programa  

            Dogovore z morebitnimi partnerji, ki bi lahko kaj prispevali.  

              
3.5 Če vam primanjkuje ljudi, potem boste morali stopiti do partnerjev ali 

podpogodbenikov (N.B. Niso vsi sofinancerji navdušeni nad zunanjim 

podpogodbeništvom).  

 
3.6 Dobro razmislite o tem, kdo bi bil dober partner pri projektu. Kakšen 

razpon spretnosti in sposobnosti boste potrebovali za uresničitev projekta?  

 
3.7 Morebitne partnerje poprosite za njihov pogled na sodelovanje. Čim bolje 

pripravite svoje zamisli. Če se odzovejo pozitivno, potem se pogovorite o 
tem, katere veščine imajo in ali bi bili lahko sodelovali.  

 
3.8 Če vam primanjkuje materiala in/ali opreme, razmislite, ali je to moţno 

najeti za čas trajanja projekta.   

 
3.9 Razmislite o tem, ali je vaša organizacija zbrala dovolj temeljnih podatkov     

            za zagon projekta. Če ne, boste še nekoliko raziskovali naprej. 
 

3.10 Razmislite o tem, ali ima vaša organizacija ustrezno infrastrukturo za  
izvedbo projekta. Če ne, ali se da do nje priti? Ali imate za to potrebna 
pooblastila?  

 
3.11 Preverite, kako predani so sodelavci znotraj vaše organizacije in direktno    

           jih vprašajte, ali lahko računate na njihovo dejansko   sodelovanje.  
Natančno opredelite, kakšen bi bil njihov prispevek.  

 

3.12 Preverite, ali sodelavci izven vaše organizacije natančno razumejo, kako 

bodo sodelovali. Povprašajte jih o njihovem mnenju o tem, v kakšni meri 
lahko prispevajo k vsebini projekta. Prosite jih, naj razmislijo, koliko 

stroškov in časa bo to zahtevalo, vključno s stroški za plače.  

 
3.13 Ocenite izvedljivost uresničitve projekta. Analizirajte ključna tveganja pri 

vsakem naslednjem koraku in opredelite, kako jih boste zmanjšali ali se 
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jim izognili.  

 

4. Delovni načrt in urnik 
 

 

4.1 Opredelite obseg projekta. Katere so omejitve projekta? Kaj je 
vključeno/izključeno?  

 
4.2 Kaj je treba postoriti, da boste dosegli načrtovane rezultate projekta? Ne 

razmislite le o delu, povezanem z osrednjim razvijanjem, ampak tudi o 
drugih nalogah, s katerimi se bo prispevalo k projektu, kot so recimo 

upravljanje, evalvacija, razširjanje in koriščenje.  

 
4.3 Naredite osnoven diagram poteka projekta. Začnite tako, da razdelite 

projekt v večja delovna področja in naredite načrt za celotno strukturo. 

Nato razdelite po nalogah. 

 
4.4 Predvidite potreben čas za vsako od nalog. Naredite urnik za vsako od 

dejavnosti in izdelajte Ganttov diagram. Ta diagram nato preglejte in 
dopolnjujte vse dokler ne dobite izvedljivega urnika.  

 
4.5 Ko imate enkrat zadovoljiv urnik, razmislite o moţnih teţavah in kako bi 

se z njimi soočali. Vgradite element prilagodljivosti. Razmislite o 

prednostnih nalogah v smislu časa, stroškov in kakovosti.  

 
4.6 Nalogam dodelite vire in pripravite sklop tabel z viri za naloge.  

 
4.7 Natančno in celostno se s partnerji pogovorite o podrobnostih urnika, tako 

da vsi razumejo načrtovanje.  
 

5.  Priprava organizacije 
 

 

5.1 Določite, kdo bo odločal o tem, ali nadaljevati s projektom ali ne.  

 
5.2 Kdo bo v času izvedbe projekte sprejemal odločitve o čem? Katere 

odločitve bo sprejemal koordinator projekta in katere drugi partnerji?  

 
5.3 Ali je priporočljivo ustanoviti odbor za izvajanje projekta? Morda boste 

ţeleli za projekt imenovati svetovalno skupino, v kateri bodo ljudje z 
določenimi strokovnimi znanji in izkušnjami.   

 

5.4 Ko za projektno ekipo imenujete ljudi, ki jim dodelite določene naloge, 

poskrbite, da imate jasen sklop kriterijev.  

 
 Ali lahko doseţejo zaţeleno kakovost produkta?  

 Ali lahko delajo do nekega roka?  

 Ali so v stanju sprejeti manj rezultatov kot so prvotno predvidevali, 

če nastopijo teţave?   

 Ali prenesejo stresna obdobja?  
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 Ali se lahko prilagodljivo odzovejo v negotovih situacijah?  

 Ali se dobro sporazumevajo?  

 Ali lahko disciplinirano delajo za doseganje rezultatov projekta?  

 
5.5 Pripravite jasen sklop vlog in zadolţitev.  
 

 

6. Proračunske zadeve 
 

 

6.1 Da bi lahko ocenili stroške, morate imeti podatke o običajnih stroških dela 

v vaši organizaciji in v drugih organizacijah, ki so udeleţene pri projektu. 
  

6.2 Morali boste tudi oceniti stroške za druge elemente, kot so na primer 

materiali, potni stroški in najem opreme. Pametno bi bilo pridobiti določen 
vpogled v računovodski in knjigovodski sistem vaše organizacije. (N.B. 

Mednarodni projekti so pogosto dragi zavoljo prevajanja, tolmačev, potnih 
stroškov in namestitve v hotelih.)  

 

6.3 Začnite z izračunavanjem stroškov za posamezne naloge, nato potujte 
navzgor do stroškov za posamezne delovne pakete do celotnih stroškov 
projekta. Nato pripravite napoved pretoka denarja in zabeleţite morebitna 

obdobja, ko bodo morali partnerji pokriti finančni primanjkljaj. Ko enkrat 
dokončno ocenite stroške projekta, premislite, ali je to za vašo 

organizacijo izvedljivo.  

 
6.4 Ko ste enkrat dosegli notranji konsenz glede proračuna, razmislite o tem, 

kaj boste storili, če bo maksimalna subvencija, na katero računate, 
zniţana.  

 
 6.5   Preverite, ali so partnerji v stanju plačati svoj prispevek. Kako bodo to 

dokazali?  

 

7.  Načrtovanje kakovosti 
 

 

7.1 Kateri bodo ključni kriteriji za kakovost in ključni indikatorji uspešnosti? O 

vsaki nalogi razmislite tako v smislu kakovosti morebitnih produktov kot 
tudi v smislu vidikov kakovosti delovnega procesa.  

 
7.2  Natančno razmislite o stičnih točkah ali točkah prenosa med prispevki 

različnih partnerjev. Kaj lahko storite, da bodo vsi razumeli, kaj je treba 

doseči, da bodo pričakovanja uresničena?  
 

8. Priprava informacijske in komunikacijske strategije  

 

8.1 Pripravite seznam ključnih oblik informacij, dokumentacije in 

komunikacije, ki jih bo vaš projekt zahteval. Kdo bo odgovoren za njihovo 
izdelavo? Kdo si jih bo moral pogledati? Pripravite načrt komunikacij in 
kroţenja.  
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8.2 Kateri bodo ključni komunikacijski kanali za projekt? Kakšne vrste bodo 

sestanki v okviru projekta?  
 

8.3  Odločite se za delovni/e jezik/e in kaj je potrebno za to, da se bodo 

partnerji, ki govorijo različne jezike, lahko laţje sporazumevali. 
  
8.4  Razmislite o tem, kje in kako se bo nahajala ključna informacijska baza, 

kako se bo informacije razvrščalo in navajalo, pa tudi kako se bo do njih 
dostopalo.  

 

9. Priprava evalvacije in razširjanja  
 

9.1 Razmislite o tem, kako in kdaj bo projekt ocenjen. Evalvacijo lahko 
izvajajo različni ljudje: najeta organizacija, projektna ekipa, vsaka od 

partnerskih organizacij, svetovalni odbor in/ali projektna ciljna skupina.  
 

9.2 Razmislite tako o formativni evalvaciji, ki lahko pomaga pri razvoju 
projekta, kot tudi o sumativni evalvaciji, ki je v prvi vrsti retrospektivne 

narave in se tiče rezultatov projekta.  
 

        Razmislite tudi, kako se lahko rezultate projekta razširi in izkorišča ter 
pripravite načrte za to. 

 
Ko imate enkrat končan osnutek projekta, ga predloţite svojim projektnim 

partnerjem, da podajo svoje dokončno soglasje in pri tem prosite za pismo o 
nameri. Nato skupaj s pismi o nameri predlog pošljite sofinancerju. (N.B. Pazite, 
da so vsi obrazci pravilno izpolnjeni in podpisani, da pošljete ustrezno število 

izvodov in da se drţite roka za predloţitev predlogov!)  
 

 

10. Takoj po odločitvi o financiranju  
 

10.1 Če subvencijski sklad da popolno soglasje k projektu, se začne postopek 
sklenitve pogodbe. Poleg pogodbe s svojim financerjem boste morali 

pripraviti tudi podrobne pogodbe med svojo organizacijo in partnerji ter 
morebitnimi podpogodbenimi izvajalci. Poskrbite, da te pogodbe jasno 

opredeljujejo pričakovano delo in finančni prispevek; koristi, ki jih bo imel 
partner, vključno z morebitnimi pravicami in produkti; in postopke v 
primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.  

 

10.2 Če je odločitev glede financiranja projekta negativna, skušajte odkriti 

razloge za to. Razmislite, ali bi bilo moţno projekt ponovno predloţiti v 
dopolnjeni obliki.
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2. priloga 
 

 

Primer pisma o nameri 
 

 

 

Takšna je predlagana oblika pisma o nameri, ki ga vsak partner ali pogodbenik 
pošlje organizatorju ali koordinatorju projekta. Ta pisma o nameri je potrebno 

predloţiti skupaj s predlogom projekta.  
 
 

Dragi/a [Ime direktorja ali vodje projekta], 

 
[IME PROJEKTA] 

 
Hvala za vaše povabilo za sodelovanje pri predlogu projekta z naslovom [IME 

PROJEKTA] kot del programa [IME PROGRAMA], ki ga z veseljem sprejemamo. 

 
To pismo sluţi kot uradno pismo o nameri v imenu moje organizacije, da sodeluje pri 

projektu, ki ga bo koordiniral/a [KOORDINATIVNA ORGANIZACIJA] pod vašem  

vodstvom. V imenu svoje organizacije se zavezujem, da bomo uresničili cilje projekta, 

kakor so bili določeni v predlogu dokumenta in se strinjam s podrobnostmi, ki se tičejo 

nalog, osebja in virov, financiranja, lastništva, razširjanja, izkoriščanja in prenosa 

rezultatov.  

 

Soglašamo, da bo naša glavna vloga v projektu [KRATEK OPIS VLOGE]. Naš ocenjen 

celotni proračun za to delo bo [CELOTNI PRORAČUN ZA ORGANIZACIJO] evrov. V 

skladu s pogoji programa [IME PROGRAMA] razumemo, da bo [recimo 75%] povrnila 

Evropska komisija. Naša organizacija bo preostanek pokrila z [VSOTA, KI JO BO 

PRISPEVALA ORGANIZACIJA] evrov v denarni obliki iz [recimo naših lastnih 

virov/nacionalnega financiranja].  

 

Če bo predlog uspel, se veselimo sklenitve uradne pogodbe z [KOORDINATIVNA 

ORGANIZACIJA]. Pri morebitnih spremembah pri konfiguraciji projekta, preden bo 

dokončno sprejet, si pridrţujemo pravico do ponovnih pogajanj z vami glede našega 

sodelovanja pri projektu.  

 
Z veseljem pričakujemo od vas v doglednem času novice, da je naš projekt uspel in se 

veselimo dela z vami na projektu.   

 
S spoštovanjem, 

 
[IME] 

[POLOŢAJ] 
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3. priloga 
 

 

Primer pogodbe o partnerstvu 
 

 

 

Pismo o nameri, v obliki, ki smo jo predlagali v 2. prilogi – ali celo bolj odločno 
pismo o zavezi – ki se ga predloţi skupaj s predlogom, običajno izrecno ne 
opredeljuje odnosa med partnerji projekta oziroma pogojev, ki bodo vladali 

sodelovanju pri projektu. Če predlog uspe, potem bo moral organizator ali 
koordinator skleniti bolj podrobne sporazume s partnerji, ki natančno 

opredeljujejo vlogo in dolţnosti vsakega od njih. V mnogih primerih bo 
organizator edini podpisnik pogodbe s Komisijo in pravno edini odgovarjal za 
izvedbo projekta. Takšne pogodbe o partnerstvu v določeni meri ščitijo 

organizatorja pa tudi druge partnerje. Oblika sporazumov se jasno razlikuje od 
enega projekta do drugega, bo odsevala specifično terminologijo in zahteve 

določenih programov financiranja in pogodb, razlikovala pa se bo tudi od enega 
partnerja do drugega.  

 
Vendar pa je nekaj osnovnih točk, ki bi jih pogodba o partnerstvu morala 
pokrivati:  

 
  Soglasje glede vsebine in pogojev za pridobitev subvencije ali sklenitev 

pogodbe s subvencijskim skladom, vključno z vsemi tehničnimi in finančnimi 

prilogami  

  Soglasje glede celotnega sprejetega proračuna in zavezanost k temu, da 

bodo partnerji k njemu prispevali v predpisanih oblikah  

  Soglasje, da se bo v primeru morebitnih teţav ali da eden ali več od 
partnerjev ne bo mogel izpolniti svojih dolţnosti, skupno išče hitre rešitve, 

če pa se izkaţe, da to ni moţno, da se o tem hitro obvesti subvencijski sklad  

  Soglasje o tem, da bodo ustrezne finančne knjige vodene v skladu s 
predpisanim načinom in bodo vsebovale vse potrebne informacije, ki so 

potrebne za to, da je postopek poročanja hiter in učinkovit  

  Soglasje k sodelovanju z vsem srcem in po najboljših močeh vsakega 

partnerja pri opravljanju nalog, ki so mu bile dodeljene, vključno z 
upravljanjem in koordinacijo projekta in soglasje partnerja k temu, da bo 
sodeloval pri integraciji in razširjanju rezultatov ter izidov pa tudi pri 

evalvaciji projekta  

 Sporazum o lastništvu nad in o izkoriščanju morebitnih pravic intelektualne 

lastnine, ki se jih lahko uporablja in/ali ustvari med projektom.  

 
Kot primer je tukaj naveden vzorec partnerskega sporazuma, ki temelji na 
sporazumu, ki ga je pripravil ETUCO (sedaj ETUI-REHS Izobraţevanje) za svoj 

projekt DIALOG-ON:  
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Projekt DIALOG-ON 
 

 

Sporazum, sklenjen [DATUM] 

med 

Evropsko sindikalno akademijo  (“izvajalcem”) 

in 

[organizacija] (“partnerjem”) 

glede projekta DIALOG-ON  
 

 

1. Preambula 
 

Izvajalec je za projekt DIALOG-ON (v nadaljevanju 'projekt'), ki naj se izvede znotraj 

okvira programov in ukrepov socialnega sektorja in sektorja zaposlovanja, uradno 

sklenil Sporazum o subvenciji (Referenca sporazuma št. VS/2001/0399) (v 

nadaljevanju 'sporazum') z Evropskimi skupnostmi, ki jih zastopa Evropska komisija.  

 

2. Sodelovanje kot partner  
 

Partner se strinja sodelovati kot partner pri projektu, ki ga bo koordiniral in vodil 

izvajalec. Partner se zavezuje, da ga bodo zavezovali pogoji sporazuma in da :  

 
a)     bo po svojih najboljših močeh prispeval k uresničitvi ciljev in delovnega načrta 

projekta, kakor so urejeni v Prilogi I k sporazumu, vključno s podrobnostmi, ki 

se tičejo njegovih nalog, osebja in virov  

b)      se bo drţal splošnih pogojev, ki veljajo za sporazume za subvencije projektov 

Evropske skupnosti, kakor je urejeno v Prilogi II k sporazumu  

c)      bo delal v okviru pogojev podrobnega dolgoročnega proračuna za projekt, kakor 

je urejen v Prilogi III k sporazumu.  

 
Partner se poleg tega tudi strinja, da bodo njegove glavne naloge v okviru projekta 

sledeče:  

[Vnesti podrobnosti] 

 
Partner se tudi strinja, da 

 
a)      bo sodeloval pri evalvaciji, razširjanju in integraciji rezultatov in izidov projekta.  

b)   da bo polno sodeloval pri vodenju, koordinaciji in konkretni implementaciji 

ukrepov, ki so mu zaupani v okviru projekta.  

 

3. Finance 
 

Partner se strinja, da je ocenjen celoten proračun za njegovo delo v okviru projekta 

[celoten proračun za organizacijo] €. 

 

Partner se še posebej zavezuje, da:  

 

a)    Bo vodil ločene knjige porabe za projekt  

b)    Bo v zahtevani obliki in do zahtevanih datumov izvajalcu priskrbel vse potrebne 

in ustrezne informacije, ki se tičejo vse porabe, vključno s kopijami vseh 

računov in faktur   

c)    Se bo drţal pravil podpogodbeništva, kakor so opredeljena v sporazumu   

d)    Da bo k projektu prispeval iz svojih lastnih virov, takšen prispevek pa bo v 

denarni obliki v vrednosti [denarni prispevek] €. 
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Izvajalec se zavezuje:   

 

a)    Povrniti partnerjeve stroške do največ [najvišja subvencija za partnerja] € 

za njegovo delo na projektu, kar je odvisno od zadovoljivega opravljanja nalog 

in predloţitve vseh poročil ter finančne dokumentacije, ki jo izvajalec zahteva in 

od katere je odvisna sprostitev vseh sredstev Evropske komisije izvajalcu, kakor 

je urejeno v četrtem členu sporazuma.   

b)    Nakazati takšna sredstva v 21 dneh po prejemu od Evropske komisije. Plačila 

bodo običajno izvedena tako:   

Predujem po podpisu te pogodbe v višini 30% od [najvišja subvencija za 

            partnerja] € 

Vmesno plačilo v drugem letu projekta v višini 70% [najvišja subvencija   

                 za partnerja] € manj od skupnega zneska prej nakazanih sredstev 

Končno plačilo, ki pokriva preostali dolgovani znesek, po zaključku projekta  

                  in potem, ko Evropska komisija prejme končno poročilo in zaključni finančni   

                izkaz.  

 

Partner se strinja, da:  

 

a)     bodo vsi stroški, ki jih bo zahteval partner, nastopili neposredno pri 

izvajanju nalog v okviru projekta in bodo v skladu z definicijo upravičenih 

stroškov, kakor je urejeno v 11. členu Priloge II k sporazumu,  

b)     se bodo vsa nakazana sredstva s strani izvajalca smatrala kot predplačila, 

dokler ne bo Evropska komisija dala soglasja h končnemu računovodskemu 

poročilu, kar bo v primeru, da računovodsko poročilo ne bo prejelo 

soglasja, podvrţeno celotnemu ali delnemu vračilu denarja,  

c)     lahko iz naslova projekta zahteva le sredstva največ v višini sprejetega 

proračuna zanj, odvisno od dejanskih stroškov, ki so nastopili,  

d)     če ne bo prispeval sprejete ravni svojih virov v finančni obliki, to lahko vodi 

do sorazmernega zniţanja višine sredstev, ki jih bo izvajalec sprostil za 

delo v okviru projekta,  

e)     da bo morebitna neporabljena sredstva in druga sredstva, ki jih je dolţan 

povrniti, povrnil nemudoma.  

 

4. Vodenje  in poročanje 
 

Partner se strinja: 

 
a)      Da projekt vodi izvajalec, ki mu svetuje Odbor za vodenje projekta (PMC), 

ki ga sestavljajo predstavniki [člani PMC]. Za vsakodnevno izvajanje in 

administracijo projekta je zadolţen direktor projekta Dr Jeff Bridgford 
 

b)   Da se bodo partner in njegovi predstavniki drţali notranjih izvajalskih in 

administrativnih postopkov za projekt, kakor je urejeno v Vodniku za 

administracijo projekta in v drugi podobni dokumentaciji, ki jo lahko izvajalec 

občasno objavlja  

c)    Da bo izvajalcu pravočasno predloţil izvajalcu redna poročila o napredku v 

takšnem formatu in ob takem času, kakor bo to zahteval izvajalec.  
 

 

5. Odgovornost 
 

Partner bo izvajalcu povrnil škodo, če ne bo v stanju opravljati svojih nalog pri ali za 

vsako morebitno škodo, ki izhaja iz njegovega sodelovanja pri projektu. Nase bo 

prevzel tudi izključno odgovornost proti tretjim stranem za vsako morebitno škodo v 

kakršnikoli obliki, ki jo je povzročil in ki je posledica dejavnosti partnerja v okviru 

projekta.  
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6. Zaupnost 
 

Obe stranki te pogodbe se zavezujeta, da bosta ohranjali zaupnost kateregakoli 

dokumenta, informacije ali drugega gradiva, ki jima je bil zaupno posredovan(a).  

 

7. Reklama 
 

Vsa reklama, do katere bo prišlo v zvezi s projektom, vključno z dogodki, tečaji in 

seminarji za razširjanje, ki bodo izvedeni kot del dejavnosti projekta, mora navajati tako 

projekt DIALOG-ON kot tudi podporo, pridobljeno s strani Evropske komisije. Pri vsaki 

reklami mora biti tudi poudarjeno, da Komisija ne odgovarja za vsebino ali informacije, 

ki se jih podaja v takšnih publikacijah ali na takšnih dogodkih.   

 

8. Lastništvo nad rezultati projekta  
 

V skladu s 7. členom Priloge II k sporazumu se izvajalec strinja, da bo v dobri veri z 

vsemi partnerji projekta in v zgodnji fazi sklenil sporazum v zvezi z lastništvom nad 

intelektualno lastnino pri produktih projekta in z izkoriščanjem teh produktov.  

 

9. Prekinitev 
 

 Izvajalec ima pravico prekiniti to pogodbo  

 

a)   Če partner razglasi bankrot, je prenehal z delom oziroma je predmet 

kakršnegakoli podobnega postopka   

b)   Če partner ne upošteva kateragoli določila te pogodbe   

c)   Če se prekine sporazum z Evropsko komisijo.  

 
Partner ima pravico prekiniti pogodbo z vročitvijo obvestila z najmanj trimesečnim 

odpovednim rokom izvajalcu. V tem primeru je partner upravičen le do izplačila denarja 

za tiste naloge v okviru projekta, ki so bile opravljene do datuma prekinitve in so 

podvrţene pogojem 3. klavzule te pogodbe.  

 

10. Dopolnila 
 

Morebitna dopolnila k tej pogodbi morajo biti predloţena pisno, z njimi pa se morata 

strinjati obe strani.  

 

11. Jurisdikcija 
 

Tej pogodbi bo vladala belgijska zakonodaja.  
 

12. Podpisnika 
 

Pooblaščena zastopnika obeh strani k tej pogodbi, ki lahko pravno zaveţeta svojo 

organizacijo in ki odgovarjata za nadzor in implementacijo ter izvajanje te pogodbe sta: 

 
Za izvajalca: Dr J Bridgford 

Za partnerja: [vnesi ustrezno ime] 

 
Podpisan: Podpisan: 
 

 

 

Za in v imenu Evropske 

sindikalne akademije  

Za in v imenu [organizacija] 
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4. priloga 
 

 

Informacijska tehnologija in projektno delo 

 

 

Leta 1964 je kanadski medijski guru Marshall McLuhan skoval besedno zvezo 
'globalna vas'. Več kot 40 let kasneje bi bil osupel nad tem, kako je internet 
uresničil njegovo vizijo sveta. Razvoj na področju informacijske in 

komunikacijske tehnologije (IKT) je spremenil način dela vseh nas, zlasti pri 
vodenju projektov. V tej prilogi si bomo pogledali, kako so nam lahko IKT in 

specializirana programska oprema v pomoč pri načrtovanju in implementaciji 
transnacionalnih projektov.  

 

Elektronske komunikacije  
 

Dobra komunikacija je v osrčju vsakega uspešnega transnacionalnega projekta: 
dobra komunikacija med člani ekipe, med ekipo in organizacijami, ki jo 
podpirajo in med projektom ter širšim občinstvom le-tega. Četrto  in  Peto 

poglavje sta poudarila, kako pomembno je to.  
 

Vendar pa samo zato, ker so orodja in tehnologije na voljo, to še ne pomeni, da 
jih bodo ljudje uporabljali ali pa jih uporabljali na enak način. Če nekdo ni 

sposoben postavljati prioritet pri svojem delu ali ima teţave pri drţanju rokov, 
tehnologija ne more rešiti nečesa, kar je dejansko teţava posamezne osebe. 
Sicer lahko pokaţemo, kakšne izredne prednosti ima lahko raba elektronskih 

komunikacij, vendar ne smemo pozabiti, da so orodja in tehnologije učinkovite 
na način, na katerega se uporabljajo – in da so dobri projekti bistveno bolj od 

samih tehnologij odvisni od tega, kako ljudje delajo. 

 
Najbolj razširjeni elektronski tehnologiji, ki sta na voljo ljudem, sta elektronska 
pošta in svetovni splet. Skoraj vsi sindikati se posluţujejo elektronske pošte kot 

primarnega sredstva za komunikacijo in mnogi imajo celo svojo spletno stran.  

 
Programi elektronske pošte so v razponu vse od skromnih aplikacij z le 

osnovnimi funkcijami pa tja do naprednih orodij za upravljanje s komunikacijo. 
Številni so zastonj, drugi pa se dobijo v paketih programske opreme, ki so lahko 
dokaj dragi. Vsem je skupno, da lahko shranjujejo naslove, urejajo stike po 

skupinah in seznamih, urejajo pripenjanje datotek in pošiljanje ter sprejemanje 
sporočil praktično v trenutku. Vsi programi za elektronsko pošto lahko sporočila 

pošljejo v čistem tekstovnem formatu, vendar pa večina ţe podpira HTML (jezik 
interneta), ki omogoča bolj napredno oblikovanje in vključevanje slik in grafike.  
 

Če ima vaš sindikat svoje lastno omreţje, lahko pridobite oddaljen dostop do 
svojega e-mail računa in datotek. To je lahko še posebej koristno, če niste v 

pisarni, se srečujete s partnerji ali počnete kaj drugega v zvezi s projektom. To 
je s prenosnimi računalniki in dlančniki postalo dokaj preprosto. 

 
Na spletu sedaj gostuje na milijone spletnih strani v stotinah jezikov in je lahko, 

če se ga ustrezno uporablja, neprecenljiv vir za tiste, ki delajo na projektih. Tudi 
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če strani niso zapisane v vašem prvem jeziku, vam lahko spletna prevajalska 

orodja pomagajo, da vsaj v osnovi razumete vsebino.  

 
SMS tehnologija – pošiljanje sporočil z namizja, mobilnega telefona ali dlančnika 
– je lahko koristna za to, da se ljudi spomni na roke ali sestanke.  

 
Kot zadnje, video konference - katerih uporaba še ni zelo razširjena - se lahko 
zlahka implementira iz osebnih računalnikov in je lahko koristno sredstvo za 
neposredne stike s partnerji, če se je zaradi časovnih ali finančnih omejitev 

teţko sestati v ţivo.  
 

Če sedaj razmislimo o različnih fazah ţivljenjskega kroga nekega projekta, bomo 
lahko videli, kako nam lahko elektronske komunikacije pomagajo. 

 

Razvijanje projekta  
 

Transnacionalni projekt izhaja iz zamisli, sklopa ciljev in končnih ciljev, h 
katerim se zaveţe skupina organizacij ali posameznikov iz različnih drţav. Ko 
razvijamo projektno zamisel, je malo verjetno, da bodo ţe obstajala finančna 

sredstva za skupna srečanja morebitnih partnerjev, kjer bi slednji razpravljali o 
in razvijali svoje zamisli. Zato elektronska pošta predstavlja idealen način za 

razpravljanje in izmenjavo idej z minimalnimi resničnimi stroški. Da se narediti 
seznam naslovnikov z naslovi potencialnih partnerjev, s katerimi razpravljate o 

neki zamisli, kar vam omogoča, da sporočila in dokumente hitro pošljete 
skupini, ne glede na to, kako velika ali majhna je.  
 

Ponudnik internetnih storitev (ISP), ki vam nudi vašo e-mail storitev, lahko tudi 
ponudi news streţnik. Na takšnih streţnikih gostuje na tisoče razpravljalnih 

skupin, ki so običajno zelo specializirane in takšni streţniki med seboj 
povezujejo ljudi s skupnim interesom. Vendar pa je zaradi količine nezaţelene 
pošte (spama), ki jo v zadnjih letih prejemajo nekatere takšne skupine, 

koristnost le-teh upadla. 

 
Dostop do interneta ima izredne prednosti tudi pri razvijanju začetnih zamisli. 

Tako kot programi elektronske pošte je tudi večina spletnih brskalnikov (recimo 
Internet Explorer, Netscape, Firefox ali Opera) zastonj. S pomočjo sodobnih 
iskalnikov lahko raziščete neko temo, ki vas zanima in recimo ugotovite, za 

kakšna vprašanja gre, kakšno je strokovno znanje in kaj je bilo ţe postorjeno. 
To vam lahko pomaga pri razjasnjevanju zamisli, pa tudi pri odkrivanju 

morebitnih partnerjev.  

 
Kakor ste ţe ugotovili iz tega priročnika, institucije in agencije Evropske unije 
ogromne količine javnih informacij iz očitnih razlogov nudijo zastonj na spletu: 
zmanjševati stroške in povečati učinkovitost. To vključuje informacije o 

programih in proračunskih postavkah, ki lahko financirajo transnacionalne 
projekte in dejavnosti. V zadnjih letih Komisija tudi vse bolj pri nekaterih 

programih prehaja s papirnatih prijavnih obrazcev na elektronske, pri čemer 
dostop do interneta ni le koristen, ampak nujen. Potrebujete le internetno 
povezavo pri ponudniku storitev ali pa do interneta dostopajte preko lokalnega 

omreţja (LAN) svojega sindikata, da lahko te podatke preberete in si shranite 
na svoj računalnik za rabo v bodoče.  
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ETUI-REHS Izobraţevanje je tudi vzpostavil zajeten EU informacijski portal za 

sindikalno učno osebje. Ta portal vsebuje zadnje informacije o programih in 
proračunskih postavkah EU ter Sluţbo za pomoč uporabnikom za svetovanje pri 

pripravi in izvajanju projektov146. 

 
Izvajanje projekta  

 

Elektronska pošta je lahko v pomoč pri razvijanju projekta, a lahko tudi podpira 
organizacijo le-tega in tekoča opravila potem, ko so finančna sredstva ţe 

zagotovljena. Sicer ne bo nadomestila potrebe po projektnih sestankih v ţivo, 
vendar pa lahko predstavlja posebej hiter in učinkovit sistem komuniciranja za 

izvajanje projekta, ki lahko pomaga projektu, da bolj učinkovito poteka z 
omejenim proračunom za potne stroške.  
 

Vsi projekti izdelujejo ključne dokumente (zapisnike sestankov, proračun, 
osnutke poročil), ki so v večji meri namenjeni interni uporabi med partnerji. Ti 

dokumenti se lahko partnerjem posredujejo preko elektronske pošte potem, ko 
se je doseglo soglasje o formatu za pripravo dokumentov. Imejte v mislih, da 

morda ne bodo vsi uporabljali istega računalniškega operacijskega sistema 
(recimo Windows, Mac ali Linux) ali programske opreme (recimo Microsoft 
Office, WordOffice ali Star Office), zato je pomembno določiti skupen format.  

 
Projekti morajo vedno izdelovati poročila o dejavnostih, kar je eden od pogojev 
za pridobitev finančnih sredstev od nekega sponzorja. To vključuje pridobivanje 

informacij od vseh partnerjev in pogosto v zelo kratkem času. Elektronska 
pošta in izmenjava dokumentov sta vam lahko pri tem zelo v pomoč. Nekatere 

vrste programske opreme za elektronsko urejanje besedil podpirajo funkcije 
Preglej (Review) in Zdruţi (Merge), ki omogočajo mnogim uporabnikom, da 
komentirajo ali popravijo en sam dokument, skupaj z dopolnili pa se nato 

dokument zdruţi v končno različico. To je lahko koristno, kadar končujete delo 
na poročilu, ki zahteva vnos več partnerjev.  

 
Poleg tega je lahko zelo koristno ustvariti območje zaprtega dostopa (recimo 
zaščitenega z geslom) na spletnem streţniku kot neke vrste knjiţnico projekta. 

Tja lahko daste zadnje izvode različnih projektnih dokumentov in tako 
omogočite partnerjem, da si jih lahko kadarkoli preberejo ali shranijo na 

računalnik – kar je zelo uporabno, kadar partnerji zaloţijo svoj izvirni izvod ali 
pa ne najdejo zadnje različice nekega dokumenta. Pri nekaterih projektih se je 
tudi izkazalo za koristno to kombinirati z zaprtim spletnim razpravljalnim 

forumom za člane projekta, ki lahko predstavlja bolj fokusiran kraj za razpravo 
kot standardiziran e-mail paket.  

 
Mnogi programi in proračunske postavke Evropske komisije sedaj na spletu 

objavljajo strukturo in format svojih obrazcev za projektna poročila, skupaj z 
dodatnimi smernicami, ki so lahko na voljo. Prej ko jih dobite, več časa boste 
imeli za razumevanje in pripravo postopka poročanja, ki ga boste morali 

opraviti. Dostop do interneta bo zopet pospešil stvari in bi moral zagotoviti, da 
boste imeli najnovejše različice dokumentov, ki jih pripravlja Evropska komisija.  
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Dobava projekta 
 

Uspešni transnacionalni projekti vodijo do izdelave novih storitev ali produktov, 
kot so recimo priročniki, gradiva za usposabljanje in poročila.  

 
Razširjanje (in trţenje, če je to na mestu) je ključnega pomena za ustvarjanje 
pogojev, znotraj katerih bodo drugi opazili, sprejeli in uporabljali produkte in 
storitve vašega projekta.  Pri strategiji razširjanja projekta lahko igrajo 

elektronske komunikacije zelo pomembno vlogo. Morda gre le za vprašanje 
razvijanja še večjega ciljnega seznama elektronskih naslovov. Vendar pa vam 

objava projektnih strani na spletu omogoča, da so informacije o vašem 
projektu, dejavnosti in rezultati le-tega na razpolago širši javnosti.  

 
Vsakdo, ki ustvarja spletno stran, lahko poskrbi, da so na njej na voljo celi 
dokumenti v različnih formatih – recimo dokumenti v elektronski obliki, 

preglednice, stisnjeni dokumenti v formatu Zip, Prenosna oblika dokumentov 
(PDF), slike in grafike. Če ste torej pripravili obseţno poročilo, priročnik za 

usposabljanje ali druga gradiva, ki so predolga za objavo na običajni spletni 
strani, jih lahko ravno tako daste na razpolago v obliki datotek, ki se jih da 

shraniti ali natisniti.  

 
Enako velja, če prodajate svoje produkte: internet vam lahko omogoči, da te 
produkte trţite in da več ljudi izve, kaj imate ponuditi. Morda lahko tudi 

ponudite naročanje preko spleta.  

 
Poleg tega, da informacije objavite na spletni strani svoje organizacije, vam bo 
morda v pomoč tudi predloţiti gradivo za objavo na spletni strani ETUI-REHS 
Izobraţevanje Sindikalno izobraţevanje v Evropi (Trade Union Education in 

Europe)147. V razdelku z viri na tej strani boste našli tudi gradiva za 
usposabljanje in informacijska gradiva, kako uporabljati informacijsko 

tehnologijo v okviru sindikatov.  
 

Programska oprema za izvajanje projektov  
 

V pričujoči prilogi je bil do sedaj poudarek na rabi IKT orodij za komuniciranje 

znotraj projektov. Vendar pa obstajajo različne vrste programske opreme za 
izvajanje projektov, ki lahko - če se jih pravilno uporablja - bistveno pomaga 

celotnemu procesu izvajanja projekta in je lahko zares v pomoč pri 'sledenju' 
svojega dela. Če pa se takšno opremo uporablja narobe, je to lahko neprijetno, 
izguba časa in na koncu kontraproduktivno.  

 
Sedaj je na voljo cel kup specializiranih paketov programske opreme za 
'izvajanje projektov', cene in zapletenost pa se močno razlikujejo med seboj. 

Najprej se morate odločiti, ali takšno programsko opremo sploh potrebujete. Če 
je vaš projekt manjši in dokaj preprost, je zelo malo verjetno, da boste imeli 

kako korist od specializirane programske opreme. Osnoven paket s programom 
za obdelavo preglednic je morda vse, kar potrebujete. S tem ne boste le 
upravljali s proračunom, lahko vam je tudi v pomoč pri postavljanju urnika in 

povezovanju nalog.  
 

Če je vaš projekt nekoliko bolj zapleten – kar transnacionalni projekti pogosto 



193   

so – boste ugotovili, da vam bo v pomoč osnoven paket za izvajanje projektov. 

Pri večjih, zares zapletenih projektih pa bi bilo pametno razmisliti o investiciji v 
bolj napreden proizvod. 

 
Še posebej, če se odločite za zadnjo pot, pazite, da si boste vzeli čas za to, da 
se naučite, kako paket učinkovito uporabljati. 

 
Razumeti morate tudi, kaj lahko program počne in česa ni zmoţen. Kot prvo, ne 
more priti do zamisli za projekt za vas! Niti ne more samodejno navesti vseh 

dejavnosti in nalog, ki jih morate opraviti. Običajna programska oprema za 
izvajanje projektov vam lahko ponudi logičen okvir, znotraj katerega lahko tako 

razvijate kot implementirate svoj projektni načrt. Začetna točka je struktura 
razdelitve dela (glej  Peto poglavje). Ko enkrat opredelite glavne dejavnosti v 
tej strukturi, lahko te dejavnosti razbijete v še večje podrobnosti, vnesete čas 

začetka, zaključka in trajanje, vsaki nalogi dodelite vire (finančne in kadrovske), 
opredelite ključne mejnike, ustvarite odnose in pripravite Ganttove ter PERT 

diagrame.  
 
Poleg tega lahko vaša programska oprema, ko implementirate projekt, sledi 

projektu, ustvarja primerjave 'načrtovano v primerjavi z dejanskim', izpostavlja 
teţave pri izdelavi urnika ali pri virih in vam na splošno nudi podrobne 

informacije, ki vam bodo pomagale pri upravljanju z delom. Nekateri paketi se 
lahko tudi povezujejo z vašo programsko opremo za elektronsko pošto ali za 
pripravljanje urnika ali pa lahko podatke izvozite v programe za izdelavo 

preglednic ali urejanje besedil. To lahko tudi predstavlja pomemben vidik vaše 
komunikacijske strategije, saj vam podaja jasna in razumljiva poročila, ki lahko 

podpirajo vašo ekipo pri skupnem delu.  

 
Na voljo je še ena kategorija programske opreme – ki sicer ni programa oprema 

za izvajanje projektov kot taka – ki je lahko pri projektih zelo koristna. 
Programska oprema za ustvarjanje miselnih vzorcev vam omogoča ustvarjati 
vizualne upodobitve vaših zamisli in jih med seboj povezovati. Tako programsko 

opremo se lahko uporablja na začetku, ko se še zbira ideje za projekt, navaja 
cilje projekta ali pa opredeljuje vloge in zadolţitve članov ekipe. Celoten projekt 

je lahko tudi predstavljen v miselnem vzorcu, kar lahko pomaga pri 
razumevanju, kako se vsi deli povezujejo v koherentno strukturo.  

 
V Prilogi Bibliografija in viri navajamo več takšnih paketov programske 
opreme.   
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5.  priloga 
 

 

Struktura Evropske komisije 
 

Evropska komisija je razdeljena v Generalne direktorate (GD) skupaj s 

številnimi dodatnimi in specializiranimi sluţbami, vsak(a) pa je zadolţen(a) za 
določeno področje. Ta dodatek vsebuje seznam le-teh, skupaj s povezavami na 
spletne strani, sledi pa jim seznam avtonomnih agencij in fundacij, ki so jih 

ustanovile ali Komisija ali Svet.  

 

Generalni direktorati in sluţbe  
 

Več informacij lahko dobite na spletni strani Evropske unije:  

http://ec.europa.eu/dgs_sl.htm 

 
 

Splošne službe 

 
 Evropski urad za boj proti goljufijam  
     http://ec.europa.eu/comm/dgs/olaf/index_en.html 

 Generalni sekretariat  
     http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_en.htm 

 Komuniciranje 
     http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm 

 Statistični urad Evropskih skupnosti  

     http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 Urad za publikacije  
     http://publications.eu.int/index_en.html 
 

Politike  

 
 Energija in transport  
     http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.html 

 Gospodarske in finančne zadeve  
     http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm 

 Informacijska druţba  
     http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm 

 Izobraţevanje in kultura  
     http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html 

 Kmetijstvo  
     http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm 

 Konkurenca 
     http://ec.europa.eu/comm/dgs/competition/index_en.htm 

 Notranji trg in storitve  
     http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm 

 Zaposlovanje in socialne zadeve  
     http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm 

 Podjetništvo in industrija 
     http://ec.europa.eu/dgs/enterprise/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/dgs_sl.htm
http://ec.europa.eu/comm/dgs/olaf/index_en.html
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://publications.eu.int/index_en.html
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.html
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/information_society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/dgs/competition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/enterprise/index_en.htm
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 Obdavčenje in carinska unija  
     http://ec.europa.eu/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm 

 Okolje  
     http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 

 Pomorske zadeve in ribištvo 
     http://ec.europa.eu/comm/dgs/fisheries/index_en.htm 

 Pravosodje, svoboda in varnost 
     http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/index_en.htm 

 Raziskave 
     http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html 

 Regionalna politika  
     http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm 

 Skupni raziskovalni center 
     http://www.jrc.cec.eu.int/ 

 Zdravje in varstvo potrošnikov 

     http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm 

 

Zunanji odnosi 
 

 Razvoj  
     http://ec.europa.eu/comm/dgs/development/index_en.htm 

 Širitev  
     http://ec.europa.eu/comm/dgs/enlargement/index_en.htm 

 Urad za sodelovanje - EuropeAid 
     http://ec.europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm 

 Zunanji odnosi  
     http://ec.europa.eu/comm/dgs/external_relations/index_en.htm 

 Človekoljubna pomoč 
     http://ec.europa.eu/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm 

 Trgovina  
     http://ec.europa.eu/comm/trade/index_en.htm 

 

Notranje službe 

 
 Informatika 
     http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm 

 Infrastruktura in logistika 
     http://ec.europa.eu/oib/index_en.htm 

 Kadrovske zadeve in administracija  
     http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/index_en.htm 

 Pravna sluţba 
     http://ec.europa.eu/comm/dgs/legal_service/index_en.htm 

 Prevajanje 

     http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm 

 Proračun  
     http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm 

 Sluţba za notranjo revizijo 
     http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/index_en.htm 

 Tolmačenje  

     http://scic.cec.eu.int/europa/display.jsp?id=j_8 

 Urad svetovalcev za evropsko politiko 
     http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/dgs/fisheries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html
http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/dgs/development/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/dgs/enlargement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/dgs/external_relations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/trade/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm
http://ec.europa.eu/oib/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/index_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/dgs/legal_service/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/index_en.htm
http://scic.cec.eu.int/europa/display.jsp?id=j_8
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/index_en.htm
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Agencije in telesa 
 

Poleg Generalnih direktoratov in osrednjih sluţb Komisije obstajajo tudi agencije, 

fundacije in centri, ki so bili ustanovljeni na osnovi odločbe Evropske komisije ali 
Evropskega sveta, vendar delujejo kot avtonomna telesa.  

 

  Agencija Skupnosti za nadzor ribištva (CFCA)  

56, rue de la Loi 

B-1049 Bruselj 

Belgija 

Tel:  +32 2/29 60 009 
Fax:  +32 2/29 51 433 

Elektronska pošta: cfca@ec.europa.eu 
Internet: http://www.cfca.europa.eu 

 

    Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (v pripravi) 

 

   Evropska agencija za obnovo (EAR) 
Egnatia 4, 

GR-54626 Thessaloniki 
Grčija 

Tel: +30-2310-505 100 
Fax: +30-2310-505 172 
Operativna središča v Beogradu, Podgorici, Prištini in Skopju  

Elektronska pošta: info@ear.europa.eu 
Internet: http://www.ear.europa.eu 

 

   Evropska agencija za okolje (EEA) 
Kongens Nytorv 6 

DK-1050 Copenhagen K Danska 

Tel: +45-3336 7100 
Fax: +45-3336 7199 
Internet: www.eea.eu.int 

 

   Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) 
Lizbonska pisarna: 

Avenida D. João II, Lote 1.06.2.5 

1998-001 Lisboa 
Portugalska 
 

Bruseljska pisarna: 
Rue de Genève 12 

B-1140 Bruselj 
Tel.: +32-2-298 58 12 

Fax : +32-2-298 48 91 
Elektronska pošta: tren-emsa-info@ec.europa.eu 

Internet: www.emsa.eu.int 
 

 Evropska agencija za temeljne pravice (EFRA) 
Rahlgasse 3 

http://europa.eu/agencies/community_agencies/cfca/index_sl.htm
mailto:cfca@ec.europa.eu
http://www.cfca.europa.eu/
mailto:info@ear.eu.int
http://www.ear.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/
http://europa.eu/agencies/community_agencies/emsa/index_sl.htm
mailto:tren-emsa-info@ec.europa.eu
http://www.emsa.europa.eu/
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A–1060 Dunaj 

Avstrija 
Tel: +43 (1) 580 30 – 60 

Fax: +43 (1) 580 30 - 699 
Elektronska pošta: information@fra.europa.eu 

Internet: http://fra.europa.eu/fra/index.php 
 

Evropska agencija za upravljanje in operativno     

    sodelovanje na  zunanjih mejah držav članic (FRONTEX) 
Začasni naslov:  

Blue Point 

Al. Stanow Zjednoczonych 61A 

04-028 Varšava 

Poljska 
Tel: +48-(0)-22-516 25 00 
Fax: +48-(0)-22-516 25 01 

Elektronska pošta: frontex@frontex.europa.eu 
Internet: www.frontex.eu.int 

 

 Evropska agencija za varnost hrane(EFSA) 
Largo N. Palli 5/A I-43100 Parma Italija 
Tel: +39-0521-036 111 

Fax: +39-0521-036 110 
 

Sestanki upravnega odbora in obredni sedež:  
Palazzo Ducale 

Parco Ducale 3 
I-43100 Parma 
Italija 
 

Elektronska pošta: info@efsa.europa.eu 

Internet: www.efsa.eu.int 
 

 Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu (OSHA) 
Gran Vía 33 

E-48009 Bilbao 
Španija 
Tel: +34-94-479 43 60 

Fax : +34-94-479 43 83 
Elektronska pošta:information@osha.europa.eu 

Internet: http://www.osha.europa.eu 

 

 Evropska agencija za varnost omrežij in informacij   

    (ENISA) 
Poštni naslov: 

P.O. Box 1309 

71001 Heraklion - Crete 

Grčija 
 
 

Ulični naslov: 
Science and Technology Park of Crete (ITE) Vassilika Vouton, 

mailto:information@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/fra/index.php
mailto:frontex@frontex.eu.int
http://www.frontex.eu.int/
mailto:info@efsa.eu.int
http://www.efsa.europa.eu/
mailto:information@osha.eu.int
http://www.osha.europa.eu/
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700 13 Heraklion 

Grčija 
 

Tel: + 30-28 10 39 12 80 
Fax: + 30-28 10 39 14 10 

Elektronska pošta: info@enisa.europa.eu 
Internet: http://www.enisa.europa.eu 

 

 Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) 
Naslov za obiske:  

Ottoplatz 1 

D-50679 Köln 

Nemčija 
 

Poštni naslov: PO Box 101253 
D-50452 Köln 
Nemčija 
 

Tel.: +49-221-89 99 00 00 

Fax: +49-221-89 99 09 99 
Elektronska pošta: tren-easa-info@ec.europa.eu 

Internet: http://www.easa.europa.eu 

 

 Evropska agencija za zdravila (EMEA) 
7, Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB  

Velika Britanija 
Tel.: +44-20-74 18 84 00 

Fax: +44-20-74 18 84 16 
Elektronska pošta: mail@emea.europa.eu 

Internet: www.emea.eu.int 
 

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih   

    razmer (EUROFOUND) 
Wyattwille Road  

Loughlinstown  

IRL-Dublin 18 

Tel: +353-1-204 31 00 

Fax: +353-1-282 64 56 

Elektronska pošta: postmaster@eurofound.europa.eu 
Internet: www.eurofound.eu.int 

 

 Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) 
Villa Gualino 

Viale Settimio Severo 65 
I-10133 Torino 

Italija 
Tel +39-011-630 22 22 

Fax +39-011-630 22 00 
Elektronska pošta: info@etf.europa.eu 

Internet: www.etf.eu.int 



mailto:info@enisa.eu.int
http://www.enisa.europa.eu/
mailto:tren-easa-info@ec.europa.eu
http://www.easa.europa.eu/
mailto:mail@emea.eu.int
http://www.emea.europa.eu/
mailto:postmaster@eurofound.eu.int
http://www.eurofound.europa.eu/
http://europa.eu/agencies/community_agencies/etf/index_sl.htm
mailto:info@etf.eu.int
http://www.etf.eu.int/
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 Evropska železniška agencija (ERA)  

Naslov za obiske, sedeže v Valenciennes-u   

     European Railway Agency 

160, Boulevard Henri Harpignies 

59300 Valenciennes 
Francija 

Tel: +33 327 096-500 

Fax: +33 327 334-065 
 

Naslov za obiske, konferenčni center v Lille-u  
European Railway Agency 

Espace International 

299, Boulevard de Leeds 

59777 Lille 
Francija 
 

Splošni poštni naslov agencije:  

European Railway Agency 

BP 20392 
F-59307 Valenciennes Cedex 

Francija 
Elektronska pošta: press-info@era.europa.eu 

Internet: http://www.era.europa.eu/Default.aspx 

 

 Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni   

    (ECDC) 
Poštni naslov:  
171 83 Stockholm 

Švedska 
 

Naslov za obiske:  
Tomtebodavägen 11A Solna 

Švedska 
 

Tel: +46-(0)-8 30 00 56 
Fax: +46-(0)-8 30 00 57 

Internet: http://www.ecdc.eu.int 
 

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja 

(Cedefop)    
PO Box 22427 

GR-55102 Thessaloniki 

Grčija 
Tel.: +30-23 10 49 01 11 
Fax: +30-23 10 49 01 02 

Elektronska pošta: info@cedefop.europa.eu 

Internet: www.cedefop.eu.int  

Spletna stran: www.trainingvillage.gr 

 

 Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z  

    drogami(EMCDDA) 
rua da Cruz de Santa 

http://europa.eu/agencies/community_agencies/era/press-info@era.eu.int
http://www.era.europa.eu/Default.aspx
http://www.ecdc.eu.int/
mailto:info@cedefop.eu.int
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.trainingvillage.gr/
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Apolónia, 23-25 

PT-1149-045 Lizbona 
Portugalska 

Tel +351-21-811 3000 

Fax +351-21-813 1711 
Elektronska pošta: info@emcdda.europa.eu 

Internet: www.emcdda.eu.int 
 

 Evropski nadzorni organ za GNSS(EGSA) 
(v pripravi) 

 

 Prevajalski center za organe Evropske unije 

   (CdT) 
1, rue du Fort Thüngen  

L-1499 Luxembourg  

Luksemburg 

Tel: +352-421 71 11 

Fax: +352-421 71 12 20 
Elektronska pošta: cdt@cdt.europa.eu 
Internet: www.cdt.eu.int 

 

 Urad skupnosti za sorte rastlin (CVPO) 
Poštni naslov: P.O. Box 2141 

F-49021 Angers Cedex 02 

Francija 
 

Ulični naslov 

3, Boulevard Maréchal Foch 
F-49100 Angers 

Francija 
 

Tel: +33-2-41 25 64 00 
Fax: +33-2-41 25 64 10 

Elektronska pošta: cpvo@cpvo.europa.eu 
Internet: http://www.cpvo.europa.eu 

 

      Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in    

modeli) (OHIM) 
Poštni naslov: 

Apartado de Correos, 77 
E-03080 Alicante 

Španija 
 

Ulični naslov: 
Avenida de Europa, 4 

E-03008 Alicante 
Španija 
 

Tel: +34-965-139 100 

Fax: +34-965-139 173 
Elektronska pošta: information@oami.europa.eu 

Internet: http://oami.europa.eu/ 

mailto:info@emcdda.eu.int
http://www.emcdda.europa.eu/
mailto:cdt@cdt.eu.int
http://www.cdt.europa.eu/
mailto:cpvo@cpvo.eu.int
http://www.cpvo.europa.eu/
mailto:information@oami.eu.int
http://oami.europa.eu/
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6. priloga 
 

 

Sedanji evropski(e) komisarji(ke) in njihove 

zadolţitve 
  

 

Komisarje predlagajo drţave članice. Za zadnje informacije o komisarjih glej:  
 

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

 
 

Predsednik José Manuel Barroso Portugalska 
 

  Podpredsedniki(ce) 
 

  Administrativne zadeve, 
  revizija in boj proti goljufijam           Siim Kallas                         Estonija  

  Institucionalni odnosi in  
  komunikacijska strategija                 Margot Wallström               Švedska 
  Transport                                        Jacques Barrot                   Francija 

 
Drugi(e) komisarji(ke) 

Energetika Andris Piebalgs Latvija  

Finančno načrtovanje in proračun Dalia Grybauskaité Litva  

Gospodarske in monetarne zadeve  Joaquin Almunia Španija 

Izobraţevanje, usposabljanje, 
kultura in mladi                             

 Ján Figel‟                       Slovaška 

 
Kmetijstvo in razvoj podeţelja  Mariann Fischer Boel Danska 

Konkurenca Neelie Kroes Nizozemska 
Notranji trg in storitve Charlie McCreevy Irska 
Obdavčenje in carinska unija László Kovács Madţarska 

Okolje Stavros Dimas Grčija 

Pomorske zadeve in ribištvo Joe Borg Malta  

Razvoj in človekoljubna pomoč Louis Michel Belgija  

Regionalna politika Danuta Hübner Poljska 

Širitev Olli Rehn Finska  

Trgovina Peter Mandelson Velika Britanija  

Varstvo potrošnikov Maglena Kuneva Bolgarija 

Večjezičnost  Leonard Orban Romunija 
Zaposlovanje, socialne zadeve in         Vladimir Spidla                 Češka republika 

enake moţnosti 
Znanost in raziskave Janez Potočnik Slovenija 

Zdravje Androulia Vassiliou Ciper 

 

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


202   

7. priloga 
 

 

Viri informacij o Evropski komisiji in drugih evr. 

institucijah 
 

V tej prilogi boste našli informacije o Evropski komisiji skupaj s spletnimi 

stranmi ključnih evropskih institucij.  

 

Uradi Evropske komisije  
 

Peta priloga  vsebuje povezave do različnih Generalnih direktoratov in drugih 
osrednjih sluţb Komisije. Poleg osrednjih uradov v Bruslju in Luksemburgu je 

Evropska komisija zastopana tudi v vsaki drţavi članici Evropske unije. Te 
delegacije:  
 

  Zastopajo Evropsko komisijo v vsaki drţavi članici  

  Promovirajo politike Unije  

  Razvijajo odnos med Komisijo in njenimi političnimi partnerji ter partnerji   

posebnega interesa, vključno z mediji  

  Zadoščajo potrebi po javnih informacijah, povezanih s Komisijo in Unijo.  

 
Te pisarne Komisije so koristna točka za preliminarna povpraševanja, čeprav 
bodo ta vprašanja glede na količino in obseg povpraševanja po javnih 

informacijah morda predana bolj specializiranim relejnim centrom v drţavah 
članicah, ki se ukvarjajo z določenimi programi in vidiki zadev Unije. Seznam 

Predstavništev Komisije v drţavah članicah, skupaj z njihovimi direktorji, sledi 
spodaj.  

 
Glej tudi: http://ec.europa.eu/represent_sl.htm 

 

Avstrija 

 
Kärntner Ring 5-7 
1010 Wien 

Tel:+43 (1) 516 18-0 
Fax:+43 (1) 513 42 25 

Elektronska pošta: burvie@ec.europa.eu 

Internet: http://ec.europa.eu/austria/ 
G. Karl Georg Doutlik 

 

Belgija 

 
Rue Archimède 73 
1000 Bruxelles 

Tel: +32.2.295 38 44 
Fax: +32.2.295 01 66 

Elektronska pošta: COMM-REP-BRU@ec.europa.eu  
Internet: http://ec.europa.eu/belgium/ G. Willy Helin 

http://ec.europa.eu/represent_sl.htm
mailto:burvie@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/austria/
mailto:COMM-REP-BRU@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/belgium/
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Bolgarija 

 
9, MoskovskaSt. 

1000 Sofia 
Tel: +359 2 933-52-52 
Fax: +359 2 933-52-33 

Elektronska pošta: delegation-bulgaria@cec.eu.int  

Internet: http://www.evropa.bg/en/del/ G. Michael B. Humphreys 
 

 

Ciper 

 
30 Byron Avenue 

1096 Nicosia 
P.O. Box 23480 

1683 Nicosia 
Tel: +357 22817770 

Fax: +357 22768926 

Elektronska pošta: comm-rep-cy@ec.europa.eu 
Internet: http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html 

G. Themis Themistocleous 

 

Češka republika 

 
European House 
Jungmannova 24 

110 00 Prague 1 
 

Poštni naslov: 
P.O. Box 811 

111 21 Prague 1 
Tel: +420- 224 312 835 

Fax: +420- 224 312 850, 224 320 810 
Elektronska pošta: comm-rep-cz@cec.eu.int 

Internet: http://www.evropska-unie.cz/ 
Ga. Katerina Thompson, v.d. vodje delegacije ad interim 

 

Danska 

 
Østergade 61 

DK-1100 København K Tel: +45 33 14 41 40 
Fax: +45 33 11 12 03 

Elektronska pošta: eu@europa-kommissionen.dk  
Internet: www.europa-kommissionen.dk G. Fritz Von Nordheim Nielsen 

mailto:delegation-bulgaria@cec.eu.int
http://www.evropa.bg/en/del/
mailto:comm-rep-cy@ec.europa.eu
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html
mailto:comm-rep-cz@cec.eu.int
http://www.evropska-unie.cz/
mailto:eu@europa-kommissionen.dk
http://www.europa-kommissionen.dk/
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Estonija 

 
Kohtu 10 

10130 Tallinn 
Tel: +372- 626 4400 
Fax: +372- 626 4439 

Elektronska pošta: PRESS-REP-ESTONIA@cec.eu.int 

Internet: http://www.euroopaliit.ee 

 

Finska 

 
Pohjoisesplanadi 31 
PO Box 1250 

00101 Helsinki 
Tel. +358 9- 622 6544 

Fax +358 9- 656 728 
E-mail: comm-rep-hel@ec.europa.eu Internet: 
http://ec.europa.eu/finland/  

G. Paavo Mäkinen, v.d. vodje predstavništva  

 

Francija 

 
Paris 

288 Boulevard Saint-Germain 
F - 75007 Paris 
Tel: +33 (0)1 40 63 38 00 

Fax: +33 (0)1 45 56 94 17/18/19 

Elektronska pošta: comm-rep-par@ec.europa.eu  

Internet: http://ec.europa.eu/france/ G. Yves Gazzo 

 
Marseille 
Immeuble CMCI 

2 rue Henri Barbusse 
F - 13241 Marseille - Cedex 01 

Tél:+33 (0)4 91 91 46 00 
Fax: +33 (0)4 91 90 98 07 
Elektronska pošta: comm-rep-mrs@ec.europa.eu 

Internet: http://ec.europa.eu/france/marseille/index_fr.htm 

 

Grčija 

 
Vasilissis Sofias 2 
106 74 Athens 
Tel: +30 210 7272100 

Fax: +30 210 7244620 
Elektronska pošta : comm-rep-athens@ec.europa.eu 

Internet: http://europa.eu.int/hellas/ 

 

 

mailto:PRESS-REP-ESTONIA@cec.eu.int
http://www.euroopaliit.ee/
mailto:comm-rep-hel@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/finland/
mailto:comm-rep-par@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/france/
mailto:com-rep-mrs@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/france/marseille/index_fr.htm
mailto:comm-rep-athens@ec.europa.eu
http://europa.eu.int/hellas/
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Irska 

 
18 Dawson Street 
Dublin 
Tel: +353-01-634 1111 

Fax: +353-01-634 1112 
Elektronska pošta: eu-ie-info-request@ec.europa.eu  

Internet: http://ec.europa.eu/ireland/ Martin Territt 

 

Italija 

 
Via IV Novembre, 149 

00187 Roma 
Tel.: +39-06 699991 

Fax: +39-06 6791658 - 6793652 
Elektronska pošta: eu-it-info@cec.eu.int 

Internet: http://ec.europa.eu/italia/ 
Pier Virgilio Dastoli 

 
Milano 

 
Palazzo delle Stelline 

Corso Magenta, 59 
20123 Milano 

Tel.: +39-02 4675141 
Fax: +39-02 4818543 

Elektronska pošta: antmil@cec.eu.int 

Roberto Santaniello 

 

Latvija 

 
28 Aspazijas blvd. Riga LV-1050 
Tel.: +371-7085400 

Fax: +371-7085448 

Elektronska pošta: press-rep-latvia-info@cec.eu.int 
Internet: http://www.eiropainfo.lv 

Ga. Inese Stepiņa, v.d. vodje predstavništva  

 

Litva 

 
Naugarduko 10 

Vilnius LT-01141 
Tel. +370 5 2313191 
Fax +370 5 2313192 

Elektronska pošta: comm-rep-lithuania@ec.europa.eu 
Internet: http://www.eudel.lt/ 

Laimute Pilukaite, v.d. vodje predstavništva  

 

 

mailto:eu-ie-info-request@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/ireland/
mailto:eu-it-info@cec.eu.int
http://ec.europa.eu/italia/
mailto:antmil@cec.eu.int
mailto:press-rep-latvia-info@cec.eu.int
http://www.eiropainfo.lv/
mailto:mcomm-rep-lithuania@ec.europa.eu
http://www.eudel.lt/


206   

Luksemburg 

 
Bâtiment Jean Monnet 
2920 Luxembourg 

Tél. +352 4301 34925 

Fax +352 4301 34433 
Elektronska pošta: burlux@cec.eu.int 

Internet: http://europa.eu.int/luxembourg/ 
 

Madžarska 

 
House of the European Union 
1052 Budapest 

Deák Ferenc u. 15. 
Tel: +36-1-209-9700, 209-9710 
Fax: +36-1-466-4221 

Elektronska pošta: press-rep-hungary@ec.europa.eu 
Internet: http://www.eu.hu/ 

Gábor György 
 

Malta 

 
254 St. Paul‟s Street 

Valletta 
Tel: +356-21 345111 / 21 344891-3-4-5 
Elektronska pošta: comm-rep-mt@ec.europa.eu 

Internet: http://ec.europa.eu/malta/index_en.htm 

Joanna Drake 

 

Nemčija 

 
Unter den Linden 78 

10117 Berlin 
Tel: +49 030 - 2280 - 2000 
Fax: +49 030 - 2280 - 2222 

Elektronska pošta: eu-de-kommission@cec.eu.int  

Internet: http://www.eu-kommission.de/ Dr. Gerhard Sabathil 

 

Zastopstvo v Münchnu 
Erhardtstraße 27 

80331 München 

Tel: +49 089 - 242448 - 0 

Fax: +49 089 - 242448 - 15 
Elektronska pošta: eu-de-muenchen@cec.eu.int 
Jochen Kubosch 

 
Zastopstvo v Bonnu 

Bertha-von-Suttner-Platz 2 - 4 
53111 Bonn 

Tel: +49 0228 - 53009 - 0 

mailto:burlux@cec.eu.int
http://europa.eu.int/luxembourg/
mailto:press-rep-hungary@ec.europa.eu
http://www.eu.hu/
mailto:press-rep-malta@cec.eu.int
http://ec.europa.eu/malta/index_en.htm
mailto:eu-de-kommission@cec.eu.int
http://www.eu-kommission.de/
mailto:eu-de-muenchen@cec.eu.int
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Fax: +49 0228 - 53009 - 50 

Elektronska pošta: eu-de-bonn@cec.eu.int 

Barbara Gessler 

 

Nizozemska 

 
Korte Vijverberg 5 

2513 AB Den Haag 
 

Poštni naslov: 
Postbus 30465 

2500 GL Den Haag 
Tel: +31-070 313 53 00 

Fax: +31-070 364 66 19 
Elektronska pošta: burhay@ec.europa.eu 
Internet: http://www.europa.nl/netherlands/ 

Ludolf van Hasselt 

 

Poljska 

 
Centrum Jasna ul. Jasna 14/16a 

00-041 WARSZAWA Tel.: +48 22 556 89 89 

Fax: +48 22 556 89 98 

Elektronska pošta: comm-rep-poland@ec.europa.eu  
Internet: http://www.europa.delpol.pl Róża Thun 

 
Portugalska 

 
Largo Jean Monnet, 1 - 10º 
1069 - 068 Lisboa 
Tel.: +351 213 509 800 

Fax: +351 213 509 801 
Elektronska pošta: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu  

Internet: http://europa.eu.int/portugal/ Margarida Marques 

 

Romunija 

 
18 Jules Michelet Street 

1st District 
010463 Bucharest 
Romania 

Tel: +40-21-203.54.00 
Fax: +40-21-212.88.08 

Elektronska pošta: delegation-romania@ec.europa.eu 

mailto:eu-de-bonn@cec.eu.int
mailto:burhay@ec.europa.eu
http://www.europa.nl/netherlands/
mailto:comm-rep-poland@ec.europa.eu
http://www.europa.delpol.pl/
mailto:comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu
http://europa.eu.int/portugal/
mailto:delegation-romania@ec.europa.eut
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Internet: 

http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=50&lid=2&changeLangEv=1 

 
Republika Slovaška 

 
Palisády 29 
811 06 Bratislava 

Tel.: + 421/2/54 43 17 18 
Fax: + 421/2/54 43 29 72 

Elektronska pošta: comm-rep-sk@ec.europa.eu  
Internet: http://www.europa.sk/ Mgr. Andrea Elscheková-Matisová 

 

Slovenija 

 
Breg 14 

1000 Ljubljana 
Tel.: 01/252-8800 

Fax: 01/425-2085 
Elektronska pošta: comm-rep-lju@cec.eu.int 
Internet: http://europa.eu.int/slovenia/ 

Mihela Zupančič 

 

Španija 

 
Paseo de la Castellana, 46 

E - 28046 Madrid 
Tel: +34-91 423 80 00 
Fax: +34-91 576 03 87 

Elektronska pošta: eu-es-docu@ec.europa.eu  

Internet: http://ec.europa.eu/spain/ José Luis González Vallvé 

 
Representación Regional Barcelona 

Passeig de Gràcia, 90 
E - 08008 Barcelona 

Tel: +34-93-467.73.80 

Fax: +34-93-467.73.81 
Internet: http://www.europa.eu.int/spain/ 

Manel Camós Grau 

 

Švedska 

 
Nybrogatan 11 

Box 7323 

103 90 Stockholm 

Tel: +46-08 - 562 444 11 
Fax: +46-08 - 562 444 12 
Elektronska pošta: bursto@ec.europa.eu  

Internet: http://www.eukomm.se/ Anders Henriksson 

http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp?cid=50&lid=2&changeLangEv=1
mailto:comm-rep-sk@ec.europa.eu
http://www.europa.sk/
mailto:comm-rep-lju@cec.eu.int
http://europa.eu.int/slovenia/
mailto:eu-es-docu@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/spain/
http://www.europa.eu.int/spain/
mailto:bursto@cec.eu.int
http://www.eukomm.se/
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Velika Britanija 

 
8 Storey's Gate 

London SW1P 3AT 
Tel: +44-020 7973 1992 
Fax: +44-020 7973 1900/1910 

Elektronska pošta: Reijo.Kemppinen@ec.europa.eu 
Internet: http://ec.europa.eu/unitedkingdom/index.htm 

Reijo Kemppinen 

 
Predstavništvo Evropske komisije na Severnem Irskem  
9-15 Bedford Street 
Belfast BT2 7EG 

Tel: +44-028 9024 0708 

Fax: +44-028 9024 8241 

Elektronska pošta: Eddie.McVeigh@ec.europa.eu 
Eddie McVeigh 

 
Predstavništvo Evropske komisije na Škotskem  
9 Alva Street 

Edinburgh EH2 4PH 
Tel: +44 0131 225 2058 

Fax: +44 0131 226 4105 
Elektronska pošta: Reijo.Kemppinen@ec.europa.eu 
Reijo Kemppinen, vodja predstavništva (ad interim) 

 
Predstavništvo Evropske komisije v Walesu  

 
Caspian Point 2 /2 Pentir Caspian  
Caspian Way/Ffordd Caspian  

Cardiff/Caerdydd 
CF10 4QQ 
Tel: +44 029 20895020 

Fax: +44 029 20895035 

Tel: +44 020 7973 1992 

Fax: +44 020 7973 1900/1910 
Elektronska pošta: Andy.Klom@ec.europa.eu 
Internet: http://ec.europa.eu/unitedkingdom/ 

Andy Klom 

 

 

Spletne strani evropskih institucij  
 

 Evropski parlament  
    http://www.europarl.europa.eu/ 

 
   o Tiskovna sluţba 

               http://www.europarl.europa.eu/news/expert/default_sl.htm 

   o Politične skupine 

               http://www.europarl.europa.eu/groups/default_sl.htm 

mailto:Reijo.Kemppinen@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/unitedkingdom/index.htm
mailto:Eddie.McVeigh@ec.europa.eu
mailto:Reijo.Kemppinen@ec.europa.eu
mailto:Andy.Klom@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/unitedkingdom/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/default_sl.htm
http://www.europarl.europa.eu/groups/default_sl.htm
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 Svet Evropske unije  
    http://ue.eu.int 

 
   o Spletne strani predsedovanj 

 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=695&

lan=en&mode=g 

 
Predsedovanja EU koordinirajo delo Unije. Prihodnja predsedovanja se bodo izvajala v 

trojkah, kakor je načrtovano v novi Evropski ustavi, pri čemer bo v vsaki skupini ena 

velika in ena mala članica ter vsaj ena nova drţava članica.  

 

Portugalska julij-december 2007 
Slovenija januar-junij 2008 

--------------------------------- 

Francija julij-december 2008 

Češka republika januar-junij 2009 
Švedska julij-december 2009 
--------------------------------- 

Španija januar-junij 2010 

Belgija julij-december 2010 

Madţarska januar-junij 2011 
--------------------------------- 

Poljska julij-december 2011 
Danska januar-junij 2012 
Ciper julij-december 2012 

--------------------------------- 

Irska januar-junij 2013 

Litva julij-december 2013 
Grčija januar-junij 2014 
--------------------------------- 

Italija julij-december 2014 

Latvija januar-junij 2015 

Luksemburg julij-december 2015 
---------------------------------  

Nizozemska januar-junij 2016 

Slovaška julij-december 2016 

Malta januar-junij 2017 
--------------------------------- 
Velika Britanija    julij-december 2017 

Estonija januar-junij 2018 

Bolgarija julij-december 2018 

--------------------------------- 
Avstrija januar-junij 2019 

Romunija julij-december 2019 
Finska januar-junij 2020 

 

 

 

 

http://ue.eu.int/
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 Evropska komisija 
     http://europa.eu/ 

 
   o Generalni direktorati in sluţbe  

         http://ec.europa.eu/dgs_sl.htm 

   o Evropski socialni sklad 

         http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/index_en.html 

 

     o Statistični urad Evropskih skupnosti   

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,
0070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL 

   o Skupni raziskovalni center 

              http://www.jrc.cec.eu.int/ 

   o Druge agencije in telesa (E.M.E.A., EEA, CEDEFOP, itd.) 

               http://europa.eu.int/agencies/index_sl.htm 

   o Evropsko omreţje o okoljskih informacijah in opazovanju   

              http://www.eionet.europa.eu/ 

   o RAPID – Sluţba za izjave za javnost Evropske komisije    

              http://europa.eu.int/rapid 

   o Europe Direct (EU informacijski centri)  

              http://ec.europa.eu/europedirect/ 

   o Predstavništva v drţavah članicah in tretjih drţavah  

              http://ec.europa.eu/represent_en.htm 

              http://ec.europa.eu/comm/external_relations/repdel/ 

   o EUR-Lex – Dostop do prava EU 

              http://eur-lex.europa.eu/ 

   o Baza podatkov interaktivne terminologije v Evropi-prej »Eurodicautom«    

              http://iate.europa.eu/iatediff/ 

   o Evropska informacijska druţba 

              http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm 

   o Informacijski servis za raziskave in razvoj (CORDIS) 

              http://cordis.europa.eu/ 

   o SCADPLUS – Povzetki zakonodaje EU  

              http://europa.eu/scadplus/scad_en.htm 

   o PreLex – spremljanje procesov odločanja med institucijami   

              http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=en 

   o EURES – Evropska baza podatkov zaposlovanja         

              http://europa.eu.int/eures/index.jsp 

 

ARCHISplus – Baza podatkov o zgodovinskih arhivih         

     http://ec.europa.eu/comm/secretariat_general/archisplus/arcp_   

     central.cfm?lng=en 

 
 Sodišče Evropskih skupnosti  
     http://curia.europa.eu/ 

 
 Evropsko računsko sodišče 
     http://www.eca.eu.int 

http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/dgs_sl.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/index_en.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,00
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,00
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,00
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/agencies/index_sl.htm
http://www.eionet.europa.eu/
http://europa.eu.int/rapid
http://ec.europa.eu/europedirect/
http://ec.europa.eu/represent_en.htm
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/repdel/
http://eur-lex.europa.eu/
http://iate.europa.eu/iatediff/
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
http://cordis.europa.eu/
http://europa.eu/scadplus/scad_en.htm
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=en
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://ec.europa.eu/comm/secretariat_general/archisplus/arcp_central.cfm?lng=en
http://ec.europa.eu/comm/secretariat_general/archisplus/arcp_central.cfm?lng=en
http://curia.europa.eu/
http://www.eca.eu.int/
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 Evropska centralna banka 
     http://www.ecb.int 

 
 Ekonomski in socialni odbor 
     http://eesc.europa.eu/ 

 
 Odbor regij Evropske unije 
     http://www.cor.europa.eu/ 

 
 Evropska investicijska banka 
     http://www.eib.org 

 
 EUR-OP: Urad za publikacije 
     http://publications.eu.int/index_en.html 

     Uradni list, pogodbe, zakonodaja - EUR-Lex 

     http://eur-lex.europa.eu/ 

o TED – dnevni razpisi v elektronski obliki, priloge k Uradnemu listu    

         http://ted.europa.eu/ 

 
 Evropski Ombudsman 
     http://www.euro-ombudsman.eu.int 

 
 Evropski policijski urad - EUROPOL 
     http://www.europol.eu.int 

 
 Kdo je kdo v Evropski uniji? – Medinstitucionalni imenik 
     http://ec.europa.eu/index_en.htm# 

 
 Evropski univerzitetni inštitut, Firence 
     http://www.iue.it 

 
    o Zgodovinski arhivi Evropskih skupnosti       

              http://www.iue.it/ECArchives/EN/ 

 

Druge uporabne povezave  
 

 

 Spletna stran o evru 
     http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/our_currency_en.htm 

 

 Dialog z drţavljani in podjetji 
     http://ec.europa.eu/citizensrights/index.htm 

 

 Svet Evrope 
     http://www.coe.int/DefaultEN.asp 

 

   o Parlamentarna skupščina 

              http://assembly.coe.int/ 

http://www.ecb.int/
http://eesc.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/
http://www.eib.org/
http://publications.eu.int/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/
http://ted.europa.eu/
http://www.euro-ombudsman.eu.int/
http://www.europol.eu.int/
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.iue.it/
http://www.iue.it/ECArchives/EN/
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/our_currency_en.htm
http://ec.europa.eu/citizensrights/index.htm
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://assembly.coe.int/
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   o Evropsko sodišče za človekove pravice 

              http://www.echr.coe.int/ 

   o Svet Evropskih občin in regij  

              http://www.ccre.org 

 
 Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
     http://www.oecd.org 

 

 Evropski portal za mlade 
     http://europa.eu/youth/ 

 

 Evropska ustava 
     http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf 

 

http://www.echr.coe.int/
http://www.ccre.org/
http://www.oecd.org/
http://europa.eu/youth/
http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf


214   

8. priloga 
 

 

Storitve ETUI-REHS Izobraţevanja, ki podpirajo 

transnacionalno projektno delo 
 

Od leta 1992 ETUCO, od bolj pred kratkim pa ETUI-REHS Izobraţevanje nudi več 

storitev in dejavnosti na področju transnacionalnih projektov in izvajanja 
projektov za sindikate. Med te storitve sodi kombinacija spletnih in nespletnih 
storitev, ki so namenjene podpiranju evropskih sindikalnih funkcionarjev, ki 

sodelujejo pri transnacionalnih projektih.  

 
Spletne storitve so del Informacijskega portala EU, 'trgovine na enem mestu' o 
evropskih projektih in financiranju, ki je objavljen na spletni strani ETUI-REHS  
Izobraţevanje na:  http://education.etui-

rehs.org/en/eu_information/library/default.cfm 

 
     Spletne storitve vključujejo:  

 
 Knjiţnico s temeljnimi podatki o ključnih programih in proračunskih 

postavkah EU, ki se navezujejo na dejavnosti sindikatov, pa tudi z zadnjimi 
informacijami o Razpisih za predloge projektov.   

 Sluţbo za pomoč uporabnikom, ki svetuje in pomaga na splošnem področju 
izvajanja projektov, pa tudi pri specifičnih programih financiranja in 

proračunskih postavkah. Nasveti so na voljo v obliki sklopov seznamov 
pogosto zastavljenih vprašanj (FAQ) ali pa stopite osebno v stik s 
funkcionarjem ETUI-REHS Izobraţevanje, ki je zadolţen za določeno področje.  

 Glasilo 'Digest za izvajalce usposabljanj' (Trainers' Digest) vsebuje 
zadnje informacije o moţnostih za financiranje izobraţevanja in usposabljanja 
s strani EU, nanj se da tudi naročiti preko elektronske pošte.  

 Ta vodič, 'Sindikati in transnacionalni projekti', ki se ga tudi da shraniti s 
spletne strani. Zadnja različica je na voljo le v angleškem in francoskem 
jeziku, vendar lahko ETUI-REHS Izobraţevanje konfederacijam, ki ga ţelijo 

prevesti v svoj nacionalni jezik, pomaga tako, da pokrije 50% stroškov.  

 
Nespletne storitve vključujejo:  

 
 Transnacionalne tečaje usposabljanja o izvajanju projektov. Te tečaje 

običajno organiziramo dvakrat letno, namenjeni pa so sindikalnim funkcionarjem, 
ki ţe imajo nekaj izkušenj na področju transnacionalnih projektov. Za datume 

prihajajočih tečajev glej:  
     http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service/courses 

 Tečaji usposabljanja o proračunskih postavkah socialnega dialoga.  Te 
tečaje organiziramo v sodelovanju z ETUC-ovo Agencijo za socialni razvoj (bivši 

Infopoint)148
 

 Nacionalni informativni dnevi  so enodnevna dejavnost, ki jo organizira 
nacionalna konfederacija. Pri tej dejavnosti sodeluje funkcionar ETUI-REHS 

Izobraţevanja, ki je zadolţen za evropsko projektno delo, o programu, 
udeleţencih in drugih podrobnostih pa odloča nacionalna konfederacija. Cilji takih 
dnevov so osveščati o projektnem delu, predstaviti ključna vprašanja na tem 

http://education.etui-rehs.org/en/eu_information/library/default.cfm
http://education.etui-rehs.org/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service/courses
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področju in povezati razvoj projektov s prioritetami organizacije.  

 
Za več podrobnosti o katerikoli od zgoraj omenjenih storitev se prosim obrnite na  

Silvano Pennella (spennell@etui-rehs.org). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

mailto:spennell@etui-rehs.org
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SLOVARČEK  
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Slovarček okrajšav, akronimov in 

terminologije EU 
 

 

 

Evropska unija je polna okrajšav, akronimov in druge terminologije, kar lahko 
človeka zelo zmede. V tem slovarčku pojasnjujemo nekatere najbolj pogosto 
uporabljene besede. Sama Komisija ima zelo uporabne spletne vire informacij, 

ki pomagajo pojasniti terminologijo in ţargon EU:  

 
 http://europa.eu/abc/eurojargon/index_en.htm vsebuje leksikon 

'evroţargona'   

 http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm vsebuje pribliţno 
250 besed, ki se tičejo evropske integracije in institucij ter dejavnosti EU  

 http://europa.eu/geninfo/info/guide/index_en.htm#term  vsebuje 
stran s povezavami do drugih EU slovarčkov, virov informacij in stikov  

 http://iate.europa.eu/iatediff/ vsebuje prevajalsko orodje za iskanje 
ustreznic v različnih jezikih EU.  

 
V seznamu, ki sledi, zvezdica (*) označuje bivše programe ali telesa, ki ne delujejo več. 

Poševno in odebeljeno besedilo kaţe na vnos kje drugje znotraj slovarčka.  
 

 

A 
 

 @LIS* 

Zavezništvo za informacijsko druţbo je bil program Evropske komisije, ki je ţelel 

okrepiti partnerstvo med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko na področju 

informacijske družbe. Cilji tega programa so bili vzpostaviti dialog in sodelovanje v 

političnih in urejevalnih okvirih na ključnih področjih in okrepiti medsebojne vezi med 

raziskovalnimi mreţami in skupnostmi v obeh regijah. (Urad za sodelovanje – 

EuropeAid).  
 

 ACP 

Afriške, karibske in pacifiške drţave, ki so stranke Lomé konvencije.  

 
 ACQUIS COMMUNAUTAIRE 

Francoska beseda, ki označuje pravice in dolţnosti, ki si jih drţave EU delijo. Acquis 

vključuje vse pogodbe in zakone EU, deklaracije in resolucije, mednarodne pogodbe o 

zadevah EU in razsodbe Evropskega sodišča. Preden se lahko pridruţijo EU, ga morajo 

drţave kandidatke sprejeti in ga vključiti v svoje nacionalno pravo,  

 
 AGENDA 2000* 

Akcijski program, katerega glavni cilji so bili okrepiti politike Skupnosti in dati Evropski 

uniji nov okvir za financiranje priprave na širitev v obdobju 2000-2006.  

 

 AKTIVNO EVROPSKO DRŢAVLJANSTVO* 

Akcijski program za spodbujanje Aktivnega evropskega drţavljanstva (2004-2006) z 

namenom pribliţati drţavljane EU in njenim institucijam. Sedaj ga je zamenjal 

Program Evropa za državljane, ki ţeli okrepiti dialog med EU in njenimi drţavljani. 

Vključuje spodbujanje dialoga z organizacijami civilne druţbe, kot so na primer 

sindikati. (Generalni direktorat Izobraţevanje in kultura).  

 

http://europa.eu/abc/eurojargon/index_en.htm
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm
http://europa.eu/geninfo/info/guide/index_en.htm#term
http://europa.eu/geninfo/info/guide/index_en.htm#term
http://iate.europa.eu/iatediff/
mailto:@LIS*


218   

 ALA 

Azijske in latinskoameriške drţave.  

 
 ALßAN 

Program Evropske unije za štipendije za visoke ravni izobraţevanja za Latinsko 

Ameriko. Program ţeli okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko na 

področju visokega šolstva. Pokriva podiplomski študij na ravni magistrskih in 

doktorskih študijev, pa tudi usposabljanje za latinskoameriške strokovnjake/bodoče 

nosilce odločanja v institutih in centrih v Evropski uniji. (Generalni direktorat 

Izobraţevanje in kultura).  

 ALFA II 

América Latina-Formación Académica (ALFA) je program sodelovanja med institucijami 

visokega šolstva v Evropski uniji in Latinski Ameriki. (Urad za sodelovanje – EuropeAid) 

 
 ARION (2000-2006)* 

Program študijskih obiskov za strokovnjake za izobraţevanje v okviru bivšega 

Programa Socrates. (Generalni direktorat Izobraţevanje in kultura)  

 
 ASEAN 

Zdruţenje jugovzhodnih azijskih drţav  

 
 AMSTERDAMSKA POGODBA 

Stopila v veljavo maja 1999. Prenovila je Maastrichtsko pogodbo, ključni poudarki 

pa so bili na ukrepih na področju zaposlovanja, svobode gibanja, sodelovanja na 

področju varnosti in spremembah v številu predstavnikov in odločanju z ozirom na 

skorajšnje širjenje EU.  
 

 

B 
 

 

 
 BARCELONSKA DEKLARACIJA/BARCELONSKI PROCES  

Politiko EU do Sredozemlja narekuje Evromediteransko partnerstvo, kakor je bilo 

utemeljeno v Barcelonski deklaraciji na konferenci leta 1995 med Evropsko unijo in 

njenimi 10 sredozemskimi partnericami (Alţirijo, Egiptom, Izraelom, Jordanijo, 

Libanonom, Palestinsko upravo, Marokom, Sirijo, Tunizijo in Turčijo).  

 

 BARCELONSKI VRH 

Marca 2002 se je Evropski svet strinjal, da je izobraţevanje eden od temeljev 

evropskega socialnega modela in da bi morali evropski izobraţevalni sistemi postati 

'referenca za svetovno kakovost' do leta 2010. Zarisal je delovni program s serijo 

natančno opredeljenih ciljev za dosego tega cilja.  

 
 BEUC 

Evropska potrošniška organizacija  

 
BIC 

Poslovno-inovacijski centri (BIC) so ukrep Skupnosti za ustvarjanje in razvijanje 

poslovno-inovacijskih centrov in z njimi povezanimi mreţami (Generalni direktorat 

Regionalna politika).  

 

BUSINESSEUROPE  

Konfederacija evropskih gospodarskih zdruţenj – reprezentativno telo podjetij in 

delodajalcev, ki delajo v zasebnem sektorju in so priznan udeleţenec Evropskega 
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socialnega dialoga. Prej znana kot Union  des  Industries  de  la  Communauté  

européenne (UNICE). 

 

C 
 

 

 CAP 

Skupna kmetijska politika (Generalni direktorat Kmetijstvo)  

 
 CARDS* 

Pomoč Skupnosti za obnovo, razvoj in stabilizacijo. Cilj programa je bil podpirati 

sodelovanje drţav Zahodnega Balkana (Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, 

Srbije, Črne gore in Bivše jugoslovanske republike Makedonije) v Stabilizacijsko-

pridruţitvenem procesu (SAP). Ta program je leta 2007 zamenjal IPA (Instrument za 

predpristopno pomoč).  

 
 CEDEFOP 

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja  

 
 CEEP 

Evropski center podjetij z javno udeleţbo in podjetij splošnega gospodarskega pomena 

– reprezentativno telo za podjetja in delodajalce, ki delujejo znotraj sektorja javnih 

storitev, priznan predstavnik v Evropskem socialnem dialogu.  

 
 CFSP 

Skupna zunanja in varnostna politika  

 
 CIP 

Program za konkurenčnost in inovativnost za obdobje 2007-2013 je okvirni program, 

zasnovan z namenom okrepiti evropsko rast, delovna mesta in konkurenčnost. Del 

njegovih dejavnosti nadomešča bivši Program eTEN. Podpira tudi podjetništvo in 

inovativnost pa tudi Program inteligentne energije za Evropo. (Generalni direktorat 

Podjetja)  

 
 COMENIUS 

Prvotno ukrep v okviru Programa Socrates, sedaj pa je to sektorski podprogram v 

okviru Programa vseživljenjskega učenja (2007-2013). Osredotoča se na evropsko 

sodelovanje na področju predšolskega in šolskega izobraţevanja. (Generalni direktorat 

Izobraţevanje in kultura).  

 
 CONNECT* 

Program financiranja, ki je bil lansiran leta 1999 in je podpiral sinergije ter povezave na 

področju izobraţevanja, usposabljanja in kulture, povezane(ga) z novimi tehnologijami. 

To področje dela je sedaj del prečnega programa o informacijskih in komunikacijskih 

tehnologijah znotraj Programa vseživljenjskega učenja. (Generalni direktorat 

Izobraţevanje in kultura).  

 

 CORDIS 

Informacijski center Skupnosti za raziskave in razvoj – spletna informacijska sluţba za 

raziskovalne in razvojne dejavnosti, je del Urada za uradne publikacije Evropskih 

skupnosti.  

 
 COREPER 

Odbor stalnih predstavnikov, ki ga sestavljajo stalni predstavniki (ambasadorji) drţav 
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članic EU.  

 
 COST 

Evropski program znanstvenih in tehničnih raziskav – medvladna mreţa, ki podpira 

sodelovanje med znanstveniki in raziskovalci širom Evrope. (Generalni direktorat 

Informacijska druţba).  

 
 CREST 

Odbor za znanost in tehnološke raziskave – glavno znanstveno telo, ki svetuje 

Evropskemu svetu in Komisiji.  

 
 CSF 

Okvir podpore Skupnosti (Generalni direktorat Regionalna politika)  

 
 CSO 

Organizacija civilne druţbe 

 

D 
 

 

 DAPHNE II (2004-2008) 

Akcijski program Skupnosti, ki podpira ukrepe in akcije v boju proti nasilju nad otroki, 

mladimi in ţenskami ter ukrepe za zaščito ţrtev in ogroţenih skupin (Generalni 

direktorat Pravosodje in notranje zadeve).  

 
 DCI 

Instrument razvojnega sodelovanja – instrument financiranja za obdobje 2007-2013, ki 

podpira odpravo revščine v kontekstu trajnostnega razvoja, kakor tudi spodbujanje 

demokracije, dobrega upravljanja in spoštovanja človekovih pravic ter vladavine prava. 

(Urad za sodelovanje – EuropeAid).  

 
 D-G 

Generalni direktorat Evropske komisije  

 
 DOM 

Départements  Outre  Mer  – francoski čezmorski departmaji, ki so del ozemlja 

Evropske skupnosti (v nasprotju z OCT).   

 

E 
 

 

 EAFRD 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeţelja – eden od dveh skladov, ki od leta 2007 

podpirata izvedbo CAP-a (Generalni direktorat Kmetijstvo)  

 
 EAGF 

Evropski kmetijski jamstveni sklad – eden od dveh skladov, ki od leta 2007 podpirata 

izvedbo CAP-a. (Generalni direktorat Kmetijstvo)   

 
 EAGGF* 

Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad - bivši instrument, ki je podpiral 

izvedbo CAP. (Generalni direktorat Kmetijstvo).  

 
 EBRD 

Evropska banka za obnovo in razvoj  



221   

 EC 

Evropska skupnost -  zdruţenje  ECSC,  EURATOM-a in  EEC,  ustanovljena z Enotno 

evropsko listino leta 1986.  

 
 ECA 

Evropsko računsko sodišče 

 
 ECB 

Evropska centralna banka 

 
 ECJ 

Evropsko sodišče 

 
 eCONTENTplus (2005-2008) 

Program, ki ţeli preko poenostavitve ustvarjanja in razširjanja informacij na ravni EU 

doseči, da digitalne vsebine postanejo bolj dostopne, da se jih laţje uporablja in 

izkorišča. Zamenjal prejšnji program eContent. (Generalni direktorat Informacijska 

druţba).  

 
 ECSC 

Evropska skupnost za premog in jeklo, ustanovljena leta 1951 z namenom tvorbe 

skupnega trţišča za premog in jeklo med Francijo, Nemčijo, Belgijo, Luksemburgom, 

Nizozemsko in Italijo. Prva stopnja v razvoju sedanje EU.  

 
 ECVET 

Evropski sistem kreditnih točk za poklicno izobraţevanje in usposabljanje – evropski 

okvir z namenom podpirati mobilnost in olajšati prenos, potrjevanje in priznavanje 

poklicnega izobraţevanja in usposabljanja med različnimi sistemi in drţavami. 

(Generalni direktorat Izobraţevanje in kultura).  

 
 EDF 

Evropski razvojni sklad – glavni instrument, ki nudi pomoč Skupnosti za razvojno 

sodelovanje z ACP drţavami in čezmejnimi drţavami ter ozemlji (OCT). (Generalni 

direktorat Razvoj).  

 
 EEA 

Evropska agencija za okolje 

 

 EEA 

Evropsko gospodarsko območje  (drţave Evropske unije in EFTE z izjemo Švice)  

 
 EEC 

Evropska gospodarska skupnost, ustanovljena z Rimsko pogodbo leta 1957.  

 
 EEO 

Evropski observatorij zaposlenosti – nudi informacije, primerjalne raziskave in ocene 

politik zaposlovanja in trendov na trgih delovne sile v EU, na Norveškem, Hrvaškem, 

Islandiji in v Turčiji. Je informacijska baza za Evropsko strategijo zaposlovanja (EES). 

(Generalni direktorat Zaposlovanje in socialne zadeve).  

 

 EES 

Evropska strategija zaposlovanja – koordinira politike EU z namenom ustvariti več in 

boljših delovnih mest. Znotraj tega okvira se vsako leto na evropski ravni pripravljajo 

Smernice zaposlovanja, ki nato sluţijo kot osnova za Nacionalne reformne načrte 

(NRP). (Generalni direktorat zaposlovanje in socialne zadeve).  
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 EESC 

Evropski ekonomski in socialni odbor – svetovalno telo za Evropski svet, Evropsko 

komisijo in Evropski parlament, ki zastopa interese različnih druţbenih in 

gospodarskih skupin, vključno z delodajalci in delojemalci.  

 
 EFTA 

Evropska cona proste trgovine (Islandija, Norveška, Liechtenstein in Švica).  

 
 EIDHR* 

Evropska pobuda za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) je bil program 

financiranja Evropske unije, namenjen spodbujanju in podpiranju človekovih pravic in 

demokracije v tretjih drţavah. Leta 2007 ga je zamenjal novi Evropski instrument za 

demokracijo in človekove pravice, ki podpira tematski program za spodbujanje 

demokracije in človekovih pravic po celem svetu. (Urad za sodelovanje – EuropeAid).  

 
 EMI 

Evropski monetarni institut (Generalni direktorat Gospodarske in finančne zadeve)  

 
 EMU 

Gospodarska in monetarna unija 

 

 ENOTNA EVROPSKA LISTINA  

Enotna evropska listina  (1986)  je prenovila Rimske pogodbe, z namenom da doda 

nov zagon evropski integraciji in zaključi notranje trţišče. Dopolnila je pravila, ki 

vladajo delovanju evropskih institucij in razširila pooblastila Skupnosti, še posebej na 

področju raziskav in razvoja, okolja in skupne zunanje politike.  

 
 ENOTNO TRŢIŠČE  

Enotno evropsko trţišče je stopilo v veljavo 1. januarja 1993. Namenjeno je 

zagotavljanju prostega pretoka ljudi, blaga, storitev in kapitala znotraj Evropske unije.  

 
 ENPI 

Evropski sosedski in partnerski instrument za obdobje 2007-2013, ki je zamenjal 

programa MEDA, TACIS  in druge programe, ki so nudili pomoč neposrednim sosedam 

EU. (DG Zunanji odnosi).  

 
 ENQA-VET 

Evropsko omreţje za zagotavljanje kakovosti na področju poklicnega izobraţevanja in 

usposabljanja.  

 
 EQUAL* 

Ena od Pobud Skupnosti v obdobju 2000-2006, vzpostavljena z namenom spodbujati 

inovativne prakse v boju proti diskriminaciji in neenakosti. (Generalni direktorat 

Zaposlovanje in socialne zadeve).  

 

 EQF 

Evropski okvir kvalifikacij – predlagan skupen evropski okvir za opisovanje rezultatov 

učenja, okvir, ki pokriva celoten razpon kvalifikacij, tako akademskih kot poklicnih. 

(Generalni direktorat Izobraţevanje in kultura).  

 
 ERASMUS 

Prvotno akcijska shema EU za mobilnost univerzitetnih študentov, del Programa 

Socrates. Sedaj eden od sektorskih podprogramov v okviru Programa 

vseživljenjskega učenja s poudarkom na visokem šolstvu. (Generalni direktorat 

Izobraţevanje in kultura).  
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 ERC 

Evropski raziskovalni svet  

 
 ERDF 

Evropski sklad za regionalni razvoj – eden od ključnih Strukturnih skladov. 

(Generalni direktorat Regionalna politika).  

 
 ESF 

Evropski socialni sklad – eden od ključnih Strukturnih skladov. Osredotoča se na 

zaposlovanje, razvijanje človeških virov in spodbujanje socialne integracije. (Generalni 

direktorat Zaposlovanje in socialne zadeve).  

 
 ESSPROS 

Evropski sistem integrirane statistike socialne zaščite (Eurostat) 

 
 eTEN* 

eTEN   (1995-2006)   je bil program Evropske skupnosti, namenjen pomoči pri 

nameščanju storitev, ki temeljijo na telekomunikacijskih mreţah (e-storitvah) s 

transevropsko dimenzijo. Zamenjal ga je Podporni program za politiko IKT (ICTPSP), 

del CIP-a (Programa za konkurenčnost in inovativnost). (DG Podjetništvo).  

 
 ETUC 

Evropska sindikalna organizacija – reprezentativno telo delavcev in sindikatov na 

evropski ravni in priznan udeleţenec Evropskega socialnega dialoga.  

 
 ETUCO 

Evropska sindikalna akademija – bivše telo za usposabljanje ETUC-a. Sedaj ga je 

nadomestil ETUI-REHS Izobraževanje (ETUI-REHS Education).   

 
 ETUI 

Evropski sindikalni institut – bivše raziskovalno telo ETUC-a, sedaj vključen v ETUI-

REHS.  

 
 ETUI-REHS 

Evropski sindikalni institut za raziskave, izobraţevanje in zdravje ter varnost.  

 
 ETUI-REHS EDUCATION (ETUI-REHS Izobraţevanje) 

Oddelek za izobraţevanje in usposabljanje pri ETUI-REHS. Bivši ETUCO.  

 
 EU 

Evropska unija, ustanovljena z Maastrichtsko pogodbo leta 1992. Trenutno jo 

sestavlja 27 drţav članic (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, 

Estonija, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madţarska, Malta, 

Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, 

Švedska, Velika Britanija).  

 

 EURATOM 

Evropska skupnost za jedrsko energijo, ki je bila ustanovljena z Rimsko pogodbo leta 

1957, je ločena od Evropske gospodarske skupnosti (EEC), vendar so članice iste.  

 
 EURES 

Evropsko omreţje javnih sluţb za zaposlovanje, ki zdruţuje Evropsko komisijo in javne 

sluţbe za zaposlovanje drţav, ki sodijo v EEA pa tudi Švice. Vključena so tudi druga 

regionalna in nacionalna telesa, ki se ukvarjajo z vprašanji zaposlovanja, recimo 

sindikati, organizacije delodajalcev, pa tudi lokalne in regionalne oblasti. (DG 
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Zaposlovanje in socialne zadeve).  

 

 EURIDYCE 

Informacijska mreţa o izobraţevanju v Evropski uniji. (Generalni direktorat 

Izobraţevanje in kultura)  

 
 EURISTOTE 

Računalniško voden informacijski sistem o univerzitetnih raziskavah, ki se ukvarjajo z 

evropsko integracijo. (Generalni direktorat Izobraţevanje in kultura)  

 
 EUR-LEX 

Spletna baza podatkov zakonodaje EU.  

 
 EUROCADRES 

Evropski svet strokovnega in vodstvenega osebja – EUROCADRES je evropska 

predstavniška organizacija za zaposlene na strokovnih ali vodstvenih poloţajih.  

 
 EUROJUST 

Eurojust je telo Evropske unije, ki je bilo vzpostavljeno leta 2002 z namenom povečati 

učinkovitost pristojnih institucij znotraj drţav članic pri preiskovanju in preganjanju 

resnega čezmejnega ter organiziranega kriminala.  

 
 EUROMED SREDOZEMSKI DIALOGI (2004-2005)* 

Sredozemski dialogi so se osredotočali na tretji razdelek Barcelonske deklaracije 

(Barcelonski proces), ki je ţelel doseči boljšo obveščenost in aktivni dialog med 

drţavljani na obeh straneh Sredozemlja.  

 
 EUROPA 

Glavni spletni portal Evropske unije s povezavami na druge streţnike EU. URL: 

http://europa.eu 
 

 EUROPASS 

Enoten evropski okvir za preglednost in priznavanje tako formalnega kot neformalnega 

učenja, vključno z Ţivljenjepisom, Mobilnostjo (zabeleţenimi obdobji usposabljanja na 

tujem), Prilogo k diplomi, Prilogo k spričevalu in Jezikovno izkaznico. (Generalni 

direktorat Izobraţevanje in kultura)  

 

 EUROPEAID 

Poslanstvo Urada za sodelovanje – EuropeAid je implementirati instrumente zunanje 

pomoči Evropske komisije, ki se financirajo iz proračuna Evropske skupnosti in EDF-a.   

 

 EUROSTAT 

Statistični urad Evropske skupnosti  

 

 EVRO 

Uradna valuta 13 drţav članic.  

 

 EVROPA ZA DRŢAVLJANE 

Program namenjen krepitvi dialoga med EU in njenimi drţavljani, ki deluje v obdobju 

2007-2013. Nadomešča bivši Akcijski program Skupnosti za promocijo Aktivnega 

evropskega državljanstva.  

 

 EVROPOL 

Evropol je evropska organizacija kazenskega pregona, ki ţeli izboljšati učinkovitost in 

sodelovanje pristojnih institucij v drţavah članicah pri preprečevanji in boju proti 

terorizmu, nezakoniti preprodaji drog in drugim hudim oblikam mednarodnega 

http://europa.eu/
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organiziranega kriminala.  

 

 EVROPSKA KOMISIJA  

Javna uprava EU, ki jo sestavlja 39 generalnih direktoratov.  

 
 EVROPSKI SVET 

Najvišje telo odločanja EU, ki ga sestavljajo predsedniki in predsedniki vlad drţav 

članic.  

 
 EVROPSKI PARLAMENT 

Trenutno ga sestavlja 785 članov parlamenta (MEP), ki jih za obdobje 5 let izvolijo 

volivci.  

 
 EVROPSKI SOCIALNI DIALOG  

Posvetovalni postopki, pri katerih sodelujejo evropski socialni partnerji:  

BUSINESSEUROPE, CEEP, ETUC in UEAPME. Vključuje razprave, skupne akcije in 

včasih pogajanja med evropskimi socialnimi partnerji in razprave med socialnimi 

partnerji ter institucijami Evropske unije.  

 
 EWC 

Evropski svet delavcev – telo za informiranje in posvetovanje z delavci v podjetjih, ki 

poslujejo na področju Evropske unije. Direktiva EU 94/45/EC k temu zavezuje vsako 

podjetje z vsaj 1000 zaposlenimi znotraj drţav članic in z vsaj s po 150 zaposlenimi v 

vsaj dveh drţavah članicah.  

 

F 
 

 FP7 
 

Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj ţeli spodbujati mednarodno 

sodelovanje in okrepiti znanstveno in tehnološko bazo evropske industrije in druţbe. 

(Generalni direktorat Raziskave).  
 

 

G 
 
 GOSPODARSKE REFORME IN OKREVANJE (2000-2006)* 

Program, ki je spodbujal gospodarske reforme in okrevanje v NIS in Mongoliji. 

Nadaljeval delo programa TACIS. (Generalni direktorat Širitev).  
 

 

 

 GRUNDTVIG 

Prvotno eden od ukrepov znotraj Programa Socrates s posebnim poudarkom na 

izobraţevanju odraslih. Sedaj eden od sektorskih podprogramov Programa 

vseživljenjskega učenja. (Generalni direktorat Izobraţevanje in kultura)  

 

 

 
 

I 
 
 ICTPSP 

Podporni program za politiko IKT (2007–2013) je del CIP-a (Programa za 
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konkurenčnost in inovativnost) in ţeli spodbujati inovativnost ter konkurenčnost preko 

širšega koriščenja in najboljše rabe IKT s strani drţavljanov, vlad in podjetij. 

(Generalni direktorat Podjetništvo)  

 
 IEA 

Mednarodna agencija za energijo (OECD) 

 

 IKT 

Informacijske in komunikacijske tehnologije  

 
 ILO 

Mednarodna organizacija za delo – specializirana agencija Zdruţenih narodov, ki se 

ukvarja z vprašanji dela in spodbuja prakse enakopravnega zaposlovanja, pravice 

delavcev, socialno varstvo in socialni dialog.  

 
 IGC 

Medvladna konferenca 

 
 INFORMACIJSKA DRUŢBA  

Značilno evropski izraz, ki se nanaša na razvoj in koriščenje aplikacij IKT in vsebin 

znotraj socialnega konteksta, ki omogoča vsem drţavljanom, da sodelujejo v na 

informacijah in znanju temelječem gospodarstvu in druţbi.  

 
Tudi ime večletnega programa (1998-2002) za spodbujanje vzpostavljanja 

informacijske druţbe v Evropi, ki so ga sedaj zamenjale pobude v okviru politike 

i2010. (Generalni direktorat Informacijska druţba).  



 ISPA* 

Instrument  za strukturno politiko predpristopnic (2000-2006), ki je prvotno nudil 

podporo za 10 drţav prosilk, ki so se EU pridruţile leta 2004 in za Bolgarijo ter 

Romunijo. Leta 2007 ga je nasledil IPA.    

 
 IPA 

Instrument predpristopne pomoči, ki nudi podporo za drţave, ki se ţelijo pridruţiti EU 

in ki nadomešča bivše programe PHARE,  ISPA,  SAPARD  in CARDS  in podporne 

programe za Turčijo. (DG Širitev).  

 
 IST 

Tehnologije informacijske druţbe  

 
 ITUC 

Medregionalni sindikalni sveti 

 
 i2010 – EVROPSKA INFORMACIJSKA DRUŢBA ZA RAST IN ZAPOSLOVANJE  

Okvir EU za evropsko politiko za informacijsko družbo in medije, ki naj bi ga dosegli 

do leta 2010, s tremi prioritetami: ustvariti Enotno evropsko informacijsko območje, 

okrepiti inovativnost in investicije v raziskave IKT in doseči vključujočo evropsko 

informacijsko in medijsko druţbo. To naj bi dosegli preko različnih pobud in programov, 

vključno z eLearning (E-učenjem), eContentplus in FP7.  

 

K 
 

  KULTURA 2007 (CULTURE 2007) 

Ta program je zamenjal program Kultura 2000 in se osredotoča na transnacionalno 

mobilnost kulturnih delavcev EU, transnacionalno kroţenje kulturnih produktov in 
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medkulturni dialog. (Generalni direktorat Izobraţevanje in kultura).  

 

 KVSE* 

Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi – sedaj Organizacija za varnost in 

sodelovanje v Evropi (OVSE). 

 

L 
 

 

 LEADER/LEADER+* 

Iniciativna programa Skupnosti, ki ju financirajo Strukturni skladi EU, zasnovana 

pa sta z namenom pomagati akterjem na podeţelju razmisliti o dolgoročnem potencialu 

svoje lokalne regije, pri čemer je glavni poudarek na partnerstvu in mreţah za 

izmenjavo izkušenj. Med 2007 in 2013 bo nova Politika razvoja podeţelja, ki jo 

financira EAFRD, vključevala 'Os Leader', ki temelji na izkušnjah iz iniciativ Skupnosti 

in ki uvaja moţnosti za lokalne pristope od spodaj navzgor k razvoju podeţelja. 

(Generalni direktorat Kmetijstvo).  

 
 LEI 

Pobuda za lokalno zaposlovanje 

 
 LEONARDO DA VINCI 

Akcijski programi za poklicno usposabljanje (1995-2006), ki podpirajo inovativne 

transnacionalne pobude na področju VET. Med 2007 in 2013 eden od treh sektorskih 

podprogramov znotraj Programa vseživljenjskega učenja s posebnim poudarkom 

na poklicnem usposabljanju. (Generalni direktorat Izobraţevanje in kultura).  

 

 LINGUA* 

Akcijski  program znotraj Programa Socrates (1990-2006), ki je spodbujal 

poučevanje in učenje tujih jezikov v EU. Sedaj ga je zamenjal prečni program za 

učenje jezikov znotraj Programa vseživljenjskega učenja (Generalni direktorat 

Izobraţevanje in kultura).  

 
 LIZBONSKA STRATEGIJA/LIZBONSKA AGENDA  

Na srečanju v Lizboni marca 2000 je Evropski svet postavil nov cilj: v desetletju 

postati 'najbolj konkurenčno in dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, 

ki je sposobno trajnostne rasti z več in boljšimi delovnimi mesti ter večjo socialno 

kohezijo'. 'Lizbonska strategija' pokriva področja, kot na primer raziskave, 

izobraţevanje, usposabljanje, dostop do interneta in spletno poslovanje. Pokriva tudi 

reformo evropskih sistemov socialne zaščite, ki morajo postati trajnostni, da lahko 

imajo od njih koristi bodoče generacije.  

 

 

M 
 

 

 MAASTRICHTSKA POGODBA 

Maastrichtska pogodba, ki je stopila v veljavo 1. novembra 1993, je ustanovila 

Evropsko unijo (EU), ki jo sestavljajo trije 'stebri': Evropske skupnosti, Skupna zunanja 

in varnostna politika (CFSP) ter sodelovanje na področju policije in pravosodja v 

kazenskih zadevah. Uvedla je tudi pojem evropskega drţavljanstva, okrepila pooblastila 

Evropskega parlamenta in začela proces EMU.  

 
 MEP 

Poslanec Evropskega parlamenta 
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 MERCATOR 

Omreţje raziskovalnih in dokumentacijskih centrov o manjšinskih jezikih in kulturah v 

Evropi. (Generalni direktorat Izobraţevanje in kultura)  

 
 MINERVA* 

Ukrep v okviru Programa Socrates  (2000-2006) namenjen spodbujanju evropskega 

sodelovanja na področju rabe ODL in IKT v okviru izobraţevanja. Dejavnosti so sedaj 

zdruţene v okviru prečnega programa informacijskih in komunikacijskih tehnologij 

Programa za vseživljenjsko učenje. (Generalni direktorat Izobraţevanje in kultura).  

 
 MISEP 

Skupni informacijski sistem za zaposlovanje – mreţa za zbiranje in delitev informacij o 

ukrepih na področju politike trga dela v drţavah članicah. Del EEO. (Generalni 

direktorat Zaposlovanje in socialne zadeve).  
 

 

N 
 

 

 NAP* 

Nacionalni akcijski načrt – letni načrt, ki so ga drţave članice  pripravljale kot del 

Evropske strategije zaposlovanja (EES). Od leta 2005 naprej namesto njih Nacionalni 

reformni programi (NRP). (DG Zaposlovanje in socialne zadeve).  

 

 
 NARIC 

Omreţje  NARIC ţeli izboljšati akademsko priznavanje diplom in časa študija v drţavah 

članicah EU, drţavah EEA in pridruţenim drţavam Srednje in Vzhodne Evrope ter Cipra. 

Omreţje je finančno podpiral Program Socrates.  (Generalni direktorat Izobraţevanje 

in kultura)  

 

 NIS 

Skupnost neodvisnih drţav bivše Sovjetske zveze.  

 

 
 NIŠKA POGODBA  

Pogodba iz Nice, ki je stopila v veljavo 1. februarja 2001, je poskrbela za 

institucionalne reforme, potrebne za širitev s pristopom drţav iz Vzhodne in Juţne 

Evrope. Glavne spremembe se tičejo omejevanja in sestave Komisije, širjenja 

glasovanja s kvalificirano večino, nove obteţitve glasov v Evropskem svetu, poskrbelo 

pa se je tudi za to, da so okrepljeni sporazumi o sodelovanju bolj prilagodljivi.  

 

 NRP 

Nacionalni reformni program – je del Evropske strategije zaposlovanja (EES). Vsaka 

drţava članica pripravi svojega, ki opisuje, kako se smernice za zaposlovanje 

uporabljajo v praksi na nacionalni ravni (Generalni direktorat Zaposlovanje in socialne 

zadeve).  

 

O 
 

 

 OCT (ČDO) 

Čezmorske drţave in ozemlja – drţave in ozemlja, ki so ustavno povezana s štirimi 

drţavami članicami (Dansko, Francijo, Nizozemsko in Veliko Britanijo) in niso neodvisne 

drţave. Niso del EU (za razliko od DOM) in če ni posebej sprejeta, zakonodaja 

Skupnosti tam ne velja.  
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 ODL 

Odprto učenje in učenje na daljavo.  

 
 OJ 

Uradni list 

 
 OJEC 

Uradni list Evropskih skupnosti  

 
 OVSE  

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi – OVSE je s svojimi 56 drţavami 

članicami iz Evrope, Osrednje Azije in Severne Amerike največja regionalna varnostna 

organizacija na svetu. Ustanovljena leta 1995 iz predhodnice OVSE.  

 

P 
 POBUDE SKUPNOSTI * 

Reformiranje Strukturnih skladov leta 1988 je vodilo do določitve proračuna za posebne 

programe, znanih kot Pobud Skupnosti, namenjenih odkrivanju inovativnih rešitev za 

specifične teţave, ki vplivajo na celotno EU. Do leta 2006 so bile vpeljane številne 

Pobude Skupnosti, vključno s pobudami  EQUAL, LEADER in INTERREG. 

 

 PROGRAM eLEARNING (2004–2006)* 

Program, namenjen dvigu kakovosti in izboljšanju dostopa do evropskih sistemov 

izobraţevanja in usposabljanja z učinkovito izrabo informacijskih in komunikacijskih 

tehnologiji. Sedaj ga je dejansko nadomestil prečni program informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij v okviru Programa vseživljenjskega učenja.  (Generalni 

direktorat Izobraţevanje in kultura)  

 

 PROGRAM EU-KANADA  

Program sodelovanja med Evropsko skupnostjo in Kanado na področju visokega 

šolstva in usposabljanja. (Generalni direktorat Izobraţevanje in kultura)  

 

 PROGRAM EU-ZDA 

Program sodelovanja med EU in ZDA, ki podpira mobilnost študentov, izmenjave, 

razvoj inovativnih učnih načrtov, raziskovalne prakse, kratke intenzivne programe, 

pedagoške zadolţitve in druge inovativne projekte, vključno z rabo novih tehnologij in 

učenjem na daljavo. (Generalni direktorat Izobraţevanje in kultura)  

 

 PROGRAMI INTERREG* 

Sklop Iniciativnih programov Skupnosti (1990-2006), namenjenih 

transnacionalnemu in čezmejnemu sodelovanju za spodbujanje regionalnega razvoja ne 

samo znotraj EU, ampak tudi med sosednjimi obmejnimi regijami, vključno z zunanjimi 

kopenskimi mejami in določenimi morskimi mejami. Leta 2007 sta jih nadomestila 

Evropski teritorialni cilj Strukturnih skladov in ENPI.  

 

 PROGRAM JEAN MONNET 

Ta program je namenjen krepitvi razvoja teles in institucij, ki delujejo na področju 

evropske integracije. Sedaj del Programa vseživljenjskega učenja (Generalni 

direktorat Izobraţevanje in kultura).  



 PROGRAMI MEDA * 

Serija programov (1996-2006), vključno z različnimi podprogrami (na primer MED-

CAMPUS, MED-URBS, EUROMED YOUTH), ki so podpirali reformo gospodarskih in 

socialnih struktur v okviru Evropsko-sredozemskega partnerstva in Barcelonskega 

procesa. Leta 2007 jih je zamenjal ENPI. (DG Zunanji odnosi).  
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 PROGRAM MEDIA/MEDIA PLUS/MEDIA 2007 

Sklop programov (1991 - ),namenjenih krepitvi konkurenčnosti evropske filmske, TV 

industrije in industrije novih medijev ter povečanju mednarodnega kroţenja evropskih 

avdiovizualnih produktov. Program MEDIA 2007 sestavlja sklop podpornih ukrepov za 

evropsko avdiovizualno industrijo, ki se osredotočajo na usposabljanje strokovnjakov, 

razvijanje produkcijskih projektov, distribucijo in promocijo filmov in avdiovizualnih 

programov ter podpiranje filmskih festivalov (DG Informacijska druţba in mediji).  

 

 PROGRAM MLADI V AKCIJI  

Akcijski program skupnosti (2007 – 2013), namenjen mladim med 13. in 30. letom, ki 

ţeli navdihniti občutek evropskega drţavljanstva med mladimi v Evropi. Sestavlja ga 

pet operativnih ukrepov, ki podpirajo izmenjave, prostovoljne dejavnosti, omreţja, 

usposabljanja in sodelovanje na področju politike. Nadomešča bivši program Mladi za 

Evropo (1995- 1999) in Program za mlade (2000-2006) (Generalni direktorat 

Izobraţevanje in kultura.  

 

 PROGRAM PHARE* 

Pobude Evropske unije (1989-2006), ki nudijo finančna sredstva v obliki štipendij za 

partnerske drţave v Srednji in Vzhodni Evropi, dokler niso pripravljene prevzeti nase 

dolţnosti članstva v Evropski uniji. Sedaj ga je zamenjal IPA. (DG Širitev).  

 
 PROGRAM PROGRESS 

Program Progress (2007-2013) je okvirni program, ki je zamenjal vse predhodne 

posamezne programe na področju zaposlovanja, socialne vključenosti, delovnih 

pogojev in antidiskriminacije. Podpiral bo cilje Evropske unije na področju zaposlovanja 

in socialnih zadev in tako prispeval k uresničevanju Lizbonske strategije, ki 

promovira več in boljša delovna mesta ter enake moţnosti za vse.  

 

 PROGRAM SKUPNOSTI ZA ENAKOST SPOLOV (2001-2006)* 

Namen tega programa je spodbujati enakost spolov, še posebej preko pomoči in 

podpore za okvirno strategijo Skupnosti. Program je koordiniral, podpiral in financiral 

implementacijo vodoravnih transnacionalnih dejavnosti iz naslova intervencij Okvirne 

strategije Skupnosti za enakost spolov. Delo tega programa se je sedaj vključilo v 

Program PROGRESS.  

 

 PROGRAM SOCRATES* 

Akcijski program Skupnosti (1995-2006), ki je spodbujal evropsko sodelovanje na 

področju izobraţevanja in podpiral celoten razpon izobraţevalnih dejavnosti, od 

predšolskega izobraţevanja do izobraţevanja odraslih in vključeval ukrepe, kot 

na primer Comenius,  Erasmus,  Grundtvig,  Lingua  in Minerva.  Za obdobje 

2007-2013 so vsi ti ukrepi zdruţeni znotraj Programa vseživljenjskega učenja.  

 

 PROGRAM TACIS * 

Serija programov  (1991-2006) za pomoč pri gospodarskih reformah in okrevanju ter 

za okrepitev demokracije in vladavine prava v Skupnosti neodvisnih drţav (NIS) in 

Mongoliji. Leta 2007 jih je nadomestil ENPI. (Generalni direktorat Zunanji odnosi).  

 
 PROGRAMA TEMPUS/TEMPUS PLUS 

Transevropski shemi mobilnosti (1990-2006) za univerzitetne študije – financirani 

projekti med sektorjem visokega šolstva v EU in med 26 partnerskimi drţavami z 

namenom olajšati posodobitev univerz, medsebojno učenje med regijami in narodi ter 

razumevanje med kulturami. Partnerske regije TEMPUS-a so Zahodni Balkan, Vzhodna 

Evropa in Osrednja Azija, Severna Afrika in Bliţnji vzhod. Novi TEMPUS PLUS program 

bo potekal od 2007 do 2013. (Generalni direktorat Izobraţevanje in kultura)  
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 PROGRAMI URBAN* 

Serija Programov pobud Skupnosti (1994-2006), namenjenih oţivitvi urbanih 

območij in sosesk v krizi. (Generalni direktorat Regionalna politika).  

 

 PROGRAM VSEŢIVLJENJSKEGA UČENJA  

Novi Program vseţivljenjskega učenja za obdobje 2007-2013 zdruţuje prej ločene 

programe  Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci in Grundtvig v nov okvir. 

Vključuje tudi prečne programe na področju političnega sodelovanja in integracije, 

učenja jezikov, IKT in razširjanja, pa tudi Program Jean Monnet. (Generalni 

direktorat Izobraţevanje in kultura).  

 

 

R 
 RIMSKA, POGODBA  

Rimska pogodba (marec 1957) je ustanovila Evropsko gospodarsko skupnost (EEC). 

Druga pogodba, podpisana na isti dan, je ustanovila EURATOM.  

 

 R & R 

Raziskave in razvoj 

 
 RTD 

Raziskave in tehnološki razvoj  

 

S 
 

 

 SAP 

Proces stabilizacije in pridruţevanja – proces za zagotavljanje miru, stabilnosti in 

gospodarske blaginje in za spodbujanje demokracije ter vladavine prava v drţavah 

Zahodnega Balkana (Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Bivši jugoslovanski republiki 

Makedoniji, Srbiji in Črni Gori, vključno s Kosovom).  

 
 SAPARD* 

Posebni pristopni program za kmetijstvo in razvoj podeţelja – program financiranja 

(2000-2006) za pomoč drţavam kandidatkam pri soočanju s teţavami strukturnega 

prilagajanja njihovih kmetijskih sektorjev in podeţelskih območij. Sedaj ga je zamenjal 

IPA.  

(Generalni direktorat Kmetijstvo).  

 
 SDA 

Agencija za socialni razvoj – neprofitna organizacija, ki jo podpira ETUC. Deluje z 

namenom razširiti mednarodni socialni dialog, izvaja specifične projekte na področju 

socialnih vprašanj in svetuje Evropskim svetom delavcev ter predstavnikom delavcev.  

 
 SEDMI OKVIRNI PROGRAM  

Sedmi okvirni program Skupnosti za raziskave in tehnološki razvoj (2007-2013) (FP7) 

(DG Raziskave) 

 
 SME (MSP) 

Mala in srednje velika podjetja  

 
 SOCIALNI DIALOG  

Po definiciji ILO vključuje socialni dialog vse vrste pogajanj, posvetovanj ali preprosto 

izmenjav informacij med predstavniki vlad, delodajalcev in delavcev na področjih 

skupnega interesa, ki se tičejo gospodarske in socialne politike. Lahko obstaja kot 
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tristranski proces, pri čemer je vlada tudi uradna stran pri dialogu, ali pa kot 

dvostranski odnosi med delavci in upravo (ali sindikalnimi in delodajalskimi 

organizacijami) z ali brez posrednega sodelovanja vlade. Dogovarjanje je lahko 

neformalno ali institucionalizirano, pogosto pa je kombinacija obeh. Lahko je 

medpoklicno, medsektorsko ali kombinacija obeh. Lahko poteka na nacionalni, 

regionalni, evropski ravni ali ravni podjetij. (Evropski socialni dialog).  

 
 SOCIALNI PARTNERJI  

Organizacije, ki sodelujejo v socialnem dialogu.  

 
 STRUKTURNI SKLADI 

Pomembni programi financiranja EU z namenom zmanjševanja prepada med različnimi 

regijami in drţavami članicami in spodbujanja gospodarske, socialne in teritorialne 

kohezije. Vključujejo Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF), Evropski socialni 

sklad (ESF) in Kohezijski sklad. (Generalni direktorat Regionalna politika).  

 

 SVED (CEEC) 

Drţave Srednje in Vzhodne Evrope  

 

Š 
 

 ŠESTI ČLEN (INOVATIVNI UKREPI)* 

Šesti člen Uredb ESF  je podpiral inovativne ukrepe za pomoč pri razvijanju bodočih 

politik in programov preko proučevanja novih pristopov k vsebini in organizaciji 

zaposlovanja, vključno s poklicnim usposabljanjem in industrijskim prilagajanjem. (DG 

Zaposlovanje in socialne zadeve).  

T 


 TEHNOLOGIJE INFORMACIJSKE DRUŢBE* 

Ena od tematskih prioritet Šestega okvirnega programa za raziskave in tehnološki 

razvoj (2002-2006), ki je ţelel povečati inovativnost in konkurenčnost evropskih 

podjetij in industrije ter prispevati k večjim koristim za vse evropske drţavljane. 

(Generalni direktorat Raziskave).  

 
 TRETJI SISTEM IN ZAPOSLOVANJE  

Model 'tretjega sistema' temelji na dobavljanju blaga in storitev, ki jih 'običajni' 

ponudniki (javni in zasebni sektor) ali ne morejo zagotoviti ali pa imajo s tem teţave, 

to blago in storitve pa lahko hkrati ustvarijo priloţnosti za zaposlitev (recimo socialne 

storitve in nega na domu; recikliranje odpadkov, še posebej tam, kjer ni učinkovitega 

trga blaga; izolacije in  vzdrţevanje stanovanjskih kompleksov, še posebej pri socialnih 

stanovanjih, ki se financirajo iz javnih virov; povpraševanje po počitnicah in 

kratkočasnih dejavnostih za tiste z omejeno mobilnostjo in nizkim dohodkom, ki 

potrebujejo storitev osebne nege, da lahko pri tem sodelujejo).  

 
Med 1997 in 2001 je obstajala Pilotna shema tretjega sistema in zaposlovanja s 

finančnimi sredstvi EU (Generalni direktorat Zaposlovanje in socialne zadeve).  

 
 TUTB 

Sindikalna tehnična pisarna – sedaj del ETUI-REHS. 
 

 

U 
 

 

 UEAPME 
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Evropsko zdruţenje obrti, malih in srednje velikih podjetij – reprezentativno telo obrti, 

malih in srednje velikih podjetij (MSP) in priznan udeleţenec Evropskega 

socialnega dialoga.  

 

 UNCTAD 

Konferenca ZN za trgovino in razvoj  

 
 UNICE 

Zdruţenje evropskih industrijskih in delodajalskih konfederacij – reprezentativno telo 

podjetij in delodajalcev, ki delajo v zasebnem sektorju in so priznan udeleţenec 

Evropskega socialnega dialoga. Od januarja 2007 naprej znano kot 

BUSINESSEUROPE. 

 
 UNIDO 

Organizacija za industrijski razvoj pri OZN  

 
 

V 
 
 VET (PIU) 
 

Poklicno izobraţevanje in usposabljanje  

 

W 
 

 
 WHO 

Svetovna zdravstvena organizacija  

 

 

Z 
 ZEU 

Zahodnoevropska unija – evropska obrambna organizacija s predstavniki iz vseh drţav 

članic EU in Turčije (številne imajo le status pridruţene članice ali opazovalke).  
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Bibliografija in viri za projektno delo 
 

 

To je selektiven seznam različnih vrst virov, ki bodo morda koristni za ljudi pri 
nadaljnjem delu na projektih in izvajanju projektov. Večina je v angleščini. Zelo bi 

bili hvaleţni za priporočila glede drugih besedil/orodij, za katere so ljudje 
ugotovili, da jim koristijo, še posebej v drugih jezikih. Predloge prosim pošljite 

Silvani Pennella pri ETUI-REHS Izobraţevanje (ETUI-REHS Education).  
 

Izvajanje EU projektov: priročniki  
 

 

   Informacijski portal o programih EU – spletna knjiţnica ETUI-REHS 
Izobraţevanje in sluţba za pomoč uporabnikom:  

http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service 

 
   Navodila za upravljanje s projektnim ciklusom (Cycle  Management  

Guidelines) - 2004  -  sijajen vodnik Urada za sodelovanje EuropeAid 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-pro-
eco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf  

 

T-komplet o izvajanju projektov (T-kit on Project Management) -  več 
močno priporočljivih orodij je na voljo na portalu Komisije Salto-Youth. Baza 

podatkov z orodji za usposabljanje, po kateri lahko iščete, vključuje odlični T-
komplet o izvajanju projektov (pri iskanju vtipkajte 'besedilo za ozadje' 
(Background text) ali 'Izvajanje projektov' (Project management)   

http://www.salto-youth.net/find-a-tool/ 

 
   Od ideje do projekta (From  Idea  into  Project):  Vodnik za načrtovanje 

projekta transnacionalnega izobraţevanja in usposabljanja – na računalnik ga 
lahko shranite s strani finskega Leonardo centra  
http://www.leonardodavinci.fi/publications/ideasta/idea-eng.html 

 
   Inovativnost preko kulturnih meja (Innovation across 

Cultural Borders): integrirano orodje za izboljšanje komunikacije pri 

transnacionalnem projektu inovacij – izdelek EU programa Inovacije   
      http://cordis.europa.eu/tvp/src/culture1.htm 

 
   Vodnik smernica za participatorno načrtovanje projektov (Handbook 

of Participatory Project Planning Guidelines) – uporaben vodnik 
nordijsko-nizozemskih sindikalnih centrov (FNV, LOFTF, LOTCO, LO Norway, 

SASK) http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf 
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_2.pdf 

 

Izvajanje projektov: splošna besedila  
 

Baker,  S  &  K,  &  Campbell,  GM.  The  Complete  Idiot's  Guide  to  

Project Management (3rd  Edn), Alpha Books, ZDA (2003) 

Briner, W, Hastings, C & Geddes, M.  Project Leadership, Gower, VB (1996) 

Forsyth,P.  First Things First, Pitman, VB (1994) 
Lock, D.  Project Management, Gower, VB (2003) 

http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-pro-eco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-pro-eco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-pro-eco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/
http://www.leonardodavinci.fi/publications/ideasta/idea-eng.html
http://cordis.europa.eu/tvp/src/culture1.htm
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf
http://www.lotcobistand.org/pdf/Handbook_1.pdf
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Maylor, H.  Project Management, Financial Times Prentice Hall, VB (2002) 

Nokes,  S.,  The  Definitive  Guide  to  Project  Management:  The  Fast  Track  

to Getting the Job Done on Time and on Budget, Financial Times Prentice 
Hall, VB (2004) 

Portney, S.  Project Management for Dummies, John Wiley & Sons, VB (2001) 

Turner, JR, Grude, KV & Thurloway, L (Eds). The Project Manager as 

Change Agent, McGraw-Hill, VB (1996) 
Wabnegg, H.  Gewerkschaftliche Projektarbeit, ÖGB Verlag, Avstrija (1998) 

Project  Management  Institute.  A  Guide  to  the  Project  Management  Body  
of Knowledge (PMBOK® Guide), Third Edition, Project Management 
Institute (ZDA) (2004) (ISBN 1-930699-45-X) 
 

 

Spletne strani za izvajanje projektov  
 

Izvajanju projektov so posvečene številne spletne strani, mnoge od njih 

vzdrţujejo strokovna zdruţenja izvajalcev projektov. Mednje sodijo:  

 
 http://www.pmforum.org/ 

 http://www.ipma.ch/ 

 http://www.pmi.org/ 
 

Druge koristne strani vključujejo:  
 
 

    Modrost izvajanja projektov (Project Management Wisdom) 
http://www.maxwideman.com/index.htm 

 
    Spottydogova spletna stran o izvajanju projektov (Spottydog's 

Project Management Web Site) http://www.spottydog.u-net.com/ 

 
    Revija o projektih (Project Magazine) – serija člankov o timskem delu  
        http://www.projectmagazine.com/ 

 
    Izvajanje projektov (MAP) (Project Management (MAP)) – popolna, 

visoko integrirana knjiţnica, namenjena potrebam nevladnih organizacij iz 
Programa ZDA za pomoč pri vodenju (US Management Assistance Program – 
MAP) 

http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm 

 
    Strateško načrtovanje (MAP) (Strategic Planning (MAP) – 

vseobsegajoč vodnik za strateško načrtovanje  
       http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm 

 
    OPM3 Priročnik (OPM3 Primer) - povzetek organizacijskega 

projekta Instituta za izvajanje projektov ZDA Model zrelega izvajanja 
(Management Maturity Model) 
http://www.pmicentralohio.com/Uploads/Documents/040804_mee

ting.pdf 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Booksources&isbn=193069945X
http://www.pmforum.org/
http://www.ipma.ch/
http://www.pmi.org/
http://www.maxwideman.com/index.htm
http://www.spottydog.u-net.com/
http://www.projectmagazine.com/
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm
http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm
http://www.pmicentralohio.com/Uploads/Documents/040804_meeting.pdf
http://www.pmicentralohio.com/Uploads/Documents/040804_meeting.pdf
http://www.pmicentralohio.com/Uploads/Documents/040804_meeting.pdf
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    Projektni zagon (Project Kickstart): nasveti za projekte – uporabna 

serija kratkih nasvetov izdajalcev programske opreme Project Kickstart  
        http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm 

 

Izvajanje projektov: programska oprema  
 

Tako kot splošni programi Microsoft Office-a (elektronsko urejanje besedil, 
urejanje preglednic, organizator, baza podatkov) in za komunikacije (elektronska 

pošta, konference, upravljanje z dokumenti), obstajajo številni računalniški 
programi, zasnovani kot pomoč pri izvajanju velikih projektov. Pristop izvajanja 

projektov je v zadnjem času tako priljubljen, da je sedaj na voljo na stotine 
takšnih programov, kar se bo pokazalo, če pobrskate po spletu. Razlikujejo se po 

naprednosti, ceni, funkcionalnosti in kakovosti. Na tem mestu jih bomo omenili le 
malo, da pokaţemo, kaj vse je na voljo. Tako kot pri vsaki programski opremi je 
pametno natančno raziskati, preden kakšno kupite, s čimer boste poskrbeli, da bo 

zadostila vašim potrebam.  
 

  Microsoft  Project  (Microsoft) je verjetno najbolj znana programska 
oprema za izvajanje projektov. Je napredna in primerna za velike projekte, a 
dokaj draga.   

     http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx 

 
  TurboProject  (IMSI)  je na voljo v številnih različicah in se dobi za zmerno 

ceno.  
      http://www.officeworksoftware.com/productfamily_TP.php 

 
   Project Kickstart (Experience In Software – Izkušnje pri programski 

opremi) je preprosta programska oprema, pa tudi uporaba je enostavna. Z 
Mindmanager (glej spodaj) se lahko izvozi v programe Microsoft Office-a in 

MS Project. Na voljo je v več jezikih.  
      http://www.projectkickstart.com/ 

 
  ProjeX je krasen dodatek za Microsoft Excel, ki ima veliko funkcionalnosti za 

izvajanje projektov. Na voljo je brezplačna različica.  
      http://www.waa-inc.com/projex/index.htm 

 
Kakor smo ţe omenili v 4. prilogi, je lahko programska oprema za izdelavo 
miselnih vzorcev koristno orodje za uporabo pri projektih. Sledeči proizvodi so 
primeri vsega, kar je na voljo:  

 
 MindManager http://www.mindjet.com/ 
 Mind Tools 

http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm 
 Mind Genius http://www.mindgenius.com/ 
 ConceptDraw Project http://www.conceptdraw.com/ 

 
Poleg programske opreme za omizje računalnia je na voljo tudi mnogo spletnih 
aplikacij. Primeri vključujejo:  

 

 iTeamwork http://www.iteamwork.com 

http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx
http://www.officeworksoftware.com/productfamily_TP.php
http://www.projectkickstart.com/
http://www.waa-inc.com/projex/index.htm
http://www.mindjet.com/
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm
http://www.mindgenius.com/
http://www.conceptdraw.com/
http://www.iteamwork.com/
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 Ace Project http://www.aceproject.com 

 

Splošni spletni viri  
 

   Europa 

      Glavna spletna stran Evropske unije vsebuje podatke o Evropski komisiji, 
programih financiranja in projektih, vsebuje pa tudi povezave do drugih 

streţnikov EU.  
      http://europa.eu/ 

 
    ETUC 

Spletna stran ETUC-a vključuje uporabno dokumentacijo o številnih političnih 

področjih, ki lahko koristijo sindikatom pri oblikovanju idej za projekte.  
      http://www.etuc.org 

 

  Informacijski portal o programih EU (EU Programmes Information 
Service) – spletna knjiţnica ETUI-REHS vsebuje 

informacije o razpisih za predloge in pomoč pri projektih:  
      http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service 
 

Izobraţevanje in usposabljanje  
 

Številne spletne strani so namenjene prav politiki izobraţevanja in usposabljanja 
EU.  

 
   Programi financiranja (Funding Programmes) vsebuje pregled vseh        

     programov, ki so na voljo  
     http://ec.europa.eu/education/programmes/programmes_en.html 

 
   SCADPlus vsebuje splošen pregled politike izobraţevanja in usposabljanja   

EU http://europa.eu/scadplus/leg/en/s19000.htm 

 
Program Leonardo  da  Vinci  vzdrţuje obseţno bazo podatkov predhodnih 

projektov in produktov, kot sledi:  

 
   Projekti 1995-1999 
     http://leonardo.ec.europa.eu/pdb/recherche_en95.cfm 

   Projekti 2000-2006 
     http://leonardo.ec.europa.eu/pdb/recherche_en2000.cfm 

   Produkti 1995-1999 

     http://leonardo.ec.europa.eu/pdb/recherche_prod_en95.cfm 

   Produkti 2000-2006 

http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/new/leonard

o2/products/recherche_prod_en2000.cfm  
 

 
Zaposlovanje in socialne zadeve / Regionalna politika  
 

Sledeče spletne strani podobno vsebujejo informacije o EU politiki zaposlovanja in 

http://www.aceproject.com/
http://europa.eu/
http://www.etuc.org/
http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service
http://ec.europa.eu/education/programmes/programmes_en.html
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s19000.htm
http://leonardo.ec.europa.eu/pdb/recherche_en95.cfm
http://leonardo.ec.europa.eu/pdb/recherche_en2000.cfm
http://leonardo.ec.europa.eu/pdb/recherche_prod_en95.cfm
http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/products/recherche_prod_en2000.cfm
http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/products/recherche_prod_en2000.cfm
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socialnih zadevah ter o regionalni politiki:  

 

   Generalni direktorat Zaposlovanje in socialne zadeve na svoji spletni 
strani podaja ogromno informacij in povezave do različnih političnih  področij:  

      http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html 
 

   Evropski socialni sklad (ESF) 
      http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/index_en.html 

 

   Informacije o regionalni in kohezijski politiki  dobite na spletni strani 

Komisije na: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/index_en.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
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