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Predstavitev izhodišč za evropsko kohezijsko 
politiko 2021-2027

Cilji politik 
CP1: pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske 
preobrazbe

CP 2: bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in 
pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje 
podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj

CP3: bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne 
povezljivosti IKT

CP4: bolj socialna Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic

CP5: Evropa, ki je bliže državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in 
celostnega razvoja mest, podeželja in obalnih območij ter lokalnih pobud 
(horizontalna)



Predstavitev izhodišč za evropsko 
kohezijsko politiko 2021-2027

Tematska osredotočenost po skladih in ciljih politike
• ESRR, glede na razvitost države (primer za Slovenijo):
 CP1 najmanj 45% in CP2 najmanj 30% sredstev ESRR
 vsaj 6% sredstev ESRR na nacionalni ravni se nameni 

za trajnostni urbani razvoj

• ESS+, ne glede na razvitost regije/države: 
 25% za specifične cilje, ki se nanašajo na revščino in 

socialno vključevanje
 2% sredstev ESS + za materialno pomanjkanje
 10% svojih virov ESS + za usmerjene aktivnosti in 

strukturne reforme za podporo mladih (pogojno)



Predstavitev izhodišč za evropsko 
kohezijsko politiko 2021-2027

• Še vedno tri vrste regij (manj razvite, v prehodu, bolj 
razvite)

• Stopnje sofinanciranja ESRR, ESS+ in KS bodo nižje, 
višje bo nacionalno sofinanciranje  (40% - 70%)

• ESS+ financira le CP4, KS financira CP2 in CP3
• CP 5 (ESRR) je namenjena izvajanju integriranih 

teritorialnih strategij
• Integrirane teritorialne naložbe in pobude lokalnih 

skupnosti so lahko programirane tudi v CP1 - CP4



Predstavitev izhodišč za evropsko 
kohezijsko politiko 2021-2027

• Programiranje 5+2 (za obdobje 2021 -2025, in 
2026-2027), 

• Specifična priporočila DČ se morajo odražati v 
prednostnih nalogah programa, prav tako 
naložbene prioritete EK iz aneksa D in Poročil 
DČ  

• Pomembne so sinergije in usklajevanje, 
dopolnjevanje in skladnost med ESS +, ESRR, KS 
in drugimi skladi Unije, programi, tudi 
makroregijami



Predlagane prioritete MIZŠ
Cilj politike 3

Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti 
in regionalne povezljivosti IKT

Specifični cilj 1: izboljšanje digitalne povezljivosti

• Razvoj informacijsko-komunikacijske infrastrukture 
oziroma širokopasovnih povezav v podporo razvoju 
gigabitne družbe za podjetja, gospodinjstva in javne 
institucije, s ciljem pokritja vseh belih lis



Specifični cilj 1: izboljšanje dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju 
izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja prek razvoja infrastrukture 

• Investicije v obstoječe in nove objekte vzgojno-izobraževalnih 
zavodov, visoko šolstvo, centre za vseživljenjsko učenje in objekte ter 
opremo za delo z otroci s posebnimi potrebami

• Zagotovitev informacijsko-komunikacijske tehnologije/infrastrukture 
za uporabo v izobraževalnem procesu na celotni vertikali (učilnice 
prihodnosti, SIO 2020, faza II ipd) vključno z javnimi organizacijami za 
izobraževanje odraslih

• Krepitev infrastrukture za izvajanje kakovostnega mladinskega dela
• Vzpostavitev večnamenske infrastrukture v podporo izobraževanju, 

raziskovanju, usposabljanju in vseživljenjskemu učenju

Predlagane prioritete MIZŠ
Cilj politike 4

BOLJ SOCIALNA EVROPA



Specifični cilj 2: izboljšanje dostopa do zaposlitve za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade in 
dolgotrajno brezposelne, ter neaktivne osebe, spodbujanje samozaposlovanja in 
socialnega gospodarstva

• Programi za ohranitev na trgu dela tistih skupin, katerih 
zaposlitev oziroma samozaposlitev je ogrožena ali 
začasna, zmanjševanje in preprečevanje prekarnosti ter 
preprečevanje prehoda nazaj v brezposelnost za ciljne 
skupine, ki se soočajo z atipičnimi oblikami dela

Predlagane prioritete MIZŠ
Cilj politike 4:  BOLJ SOCIALNA EVROPA



Specifični cilj 3: povečanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
njihove relevantnosti za potrebe trgov dela, da se podpre pridobivanje ključnih kompetenc, 
vključno z digitalnimi spretnostmi

• Ukrepi s področja razvoja/modernizacije sistema izobraževanja 
in usposabljanja

• Povečanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja z vidika njihove relevantnosti za potrebe trga 
dela

• Razvoj kompetenc, znanja in spretnosti šolajoče mladine
• Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev vzgoji in 

izobraževanju

Predlagane prioritete MIZŠ
Cilj politike 4:  BOLJ SOCIALNA EVROPA



Ukrepi s področja razvoja/modernizacije sistema izobraževanja 

1. Nadaljnji razvoj sistema kakovosti v izobraževanju in 
usposabljanju, vključno z  zagotavljanjem sistema spremljanja, 
analize podatkov, povezave baz podatkov in pripravo priporočil
pri oblikovanju politik

2. Razvoj sistema kariernega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju, vključno z razmislekom o sistemu vrednotenja in 
spremljanja digitalnih kompetenc

3. Vzpostavitev in zagotavljanje sistemske podpore, informatizacije 
poslovnih procesov izobraževalnim zavodom, vključno s podporo 
na področju vsebin, povezanih z IKT tehnologijo

4. Nadaljnji razvoj e-gradiv za izobraževanje in usposabljanje na 
vseh nivojih, vključno s korpusi slovenskega jezika

Predlagane prioritete MIZŠ
Cilj politike 4: BOLJ SOCIALNA EVROPA



Povečanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja  
z vidika njihove relevantnosti za potrebe trga dela

1. Spodbude za krepitev  sodelovanja poklicnih in strokovnih šol ter 
delodajalcev  pri izvajanju programov srednjega poklicnega, 
srednjega strokovnega in višjega strokovnega izobraževanja, 
promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja 

2. Vzpostavitev podpornega okolja v terciarnem izobraževanju s 
ciljem uspešnega in pravočasnega zaključka študija, zagotavljanje 
spretnosti študentov in diplomantov za vključevanje na trg dela  
ter izvajanje dalj časa trajajočega praktičnega izobraževanja za 
študente

Predlagane prioritete MIZŠ
Cilj politike 4: BOLJ SOCIALNA EVROPA



Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju

1. Razvoj programov usposabljanja ter izvajanje usposabljanj 
strokovnih delavcev in drugih sodelavcev na vseh nivojih 
izobraževanja na področju krepitve digitalnih, splošnih in 
poklicnih kompetenc, individualiziranega dela za poučevanje 
specifičnih ciljnih skupin, vključno z izpostavljenimi področji v 
TALIS in uvajanjem v poklic (učitelj začetnik)

2. Usposabljanje ravnateljev in drugega vodstvenega kadra za 
opravljanje vodstvenih nalog v okviru izobraževalnega sistema 

Predlagane prioritete MIZŠ
Cilj politike 4: BOLJ SOCIALNA EVROPA



Razvoj kompetenc, znanja in spretnosti šolajoče mladine

1. Krepitev ključnih kompetenc, kot so digitalne kompetence, 
jezikovne kompetence, ustvarjalnost, medijska pismenost, kritično 
razmišljanje, podjetnost, kreativnost, zdrav odnos do samega 
sebe, preprečevanje nasilja, odvisnosti

2. Nadaljnji razvoj in izvajanje ukrepov za nadarjene/perspektivne

3. Krepitev matematične, bralne pismenosti in naravoslovne 
pismenosti (nadaljevanje razvitega dela, ki zajame ključne 
kompetence s poudarkom na STEM, vse s ciljem boljšega 
kariernega razvoja posameznika)  

Predlagane prioritete MIZŠ
Cilj politike 4: BOLJ SOCIALNA EVROPA



Specifični cilj 5 (ESS):  spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju digitalnih spretnosti,

• Pridobitev srednješolske izobrazbe in kvalifikacij, 
prekvalifikacije, nadaljnjo poklicno izpopolnjevanje in 
usposabljanje, 

• Izboljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc, splošne 
izobraženosti odraslih, vključno z digitalnimi 
kompetencami ter drugimi ključnimi kompetencami za 
vseživljenjsko učenje

• Nadaljnji razvoj e-gradiv in drugih gradiv in programov 
za izobraževanje in usposabljanje odraslih

Predlagane prioritete MIZŠ
Cilj politike 4: BOLJ SOCIALNA EVROPA



Specifični cilj 5 (ESS):  spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju digitalnih spretnosti

• Podporne dejavnosti za odrasle za vključevanje v 
izobraževanje za osebni in poklicni razvoj, aktivno 
državljanstvo

• krepitev usposobljenosti izobraževalcev odraslih
• Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc mladih -

spodbujanje aktivnega državljanstva mladih ter krepitev 
kompetenc preko neformalnega usposabljanja v okviru 
mladinskega dela 

Predlagane prioritete MIZŠ
Cilj politike 4: BOLJ SOCIALNA EVROPA



Predlagane prioritete MIZŠ
Cilj politike 4: BOLJ SOCIALNA EVROPA

Specifični cilj 7: spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih 
tveganju revščine ali socialne izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi in 
otroki

• Ukrepi za izboljšanje integracije otrok Romske 
skupnosti, otrok priseljencev

• Ukrepi za izboljšanje integracije otrok s posebnimi 
potrebami v izobraževalni sistem

• Spodbujanje socialnega vključevanja športnikov 
invalidov 



Specifični cilj: zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva z 
razvijanjem infrastrukture, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom 

• Športno-rekreacijski in preventivni programi za krepitev 
zdravja in aktiviranje vseh generacij (zdrav življenjski 
slog)

Predlagane prioritete MIZŠ
Cilj politike 4: BOLJ SOCIALNA EVROPA



Vprašanja za razpravo

So predlagani 
ukrepi po 

vašem mnenju 
ustrezni?

Katere ukrepe 
bi morali 

izvajati od 
spodaj 

navzgor? 

Kateri so po 
vašem mnenju 

ključni?
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