
 
 

MGRT 
 
 
 

18. 11. 2013 

Nova finančna perspektiva 2014 – 2020  
Evropski socialni sklad 



Partnerski sporazum: 

Zajema vse sklade EU: 
 
• Evropski sklad za regionalni razvoj,  
• Evropski socialni sklad,  
• Kohezijski sklad,  
• Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in  
• Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. 
 
Partnerski sporazum opredeljuje prispevek 
skladov k doseganju ciljev EU 2020.  
 

Operativni program: 
Zajema Kohezijski sklad, ESRR in ESF. 



   

V novi finančni perspektivi bo Sloveniji za izvajanje 
kohezijske politike EU 2014 – 2020 na voljo skupaj  

okoli 3,2 milijardi evrov 

ZAHODNA SLO: 855 mio EUR 
v tem ESRR okoli 60 % in ESF okoli 40 %  

VZHODNA SLO: 1281 mio EUR 
v tem ESRR okoli 70 % in ESF okoli 30 % 

SLOVENIJA KOT CELOTA:  
KOHEZIJSKI SKLAD = 1055 mio EUR 



ESS - vsebine 
  Predlog vsebin 
 
(8) spodbujanje zaposlovanja in 
mobilnosti delovne sile; 
 
 
Specifični cilj: odliv iz 
brezposelnosti v zaposlenost 
 

 
• Spodbude za zaposlovanje na nacionalni in regionalni ravni, 

predvsem v povezavi z drugimi spodbudami (za ciljne skupine: 
starejši, dolgotrajno brezposelni, manj izobraženi) in 
samozaposlovanje. 
 
 

• Spodbujanje usposabljanja, kvalifikacije in prekvalifikacije 
brezposelnih. 
 

• Spodbujanje prilagodljivosti zaposlenih in podjetij (skupni projekti s 
socialnimi partnerji, povezave z drugimi sektorji, idr.). 
 
 

• Institucije na trgu dela, EURES. 
 

• Garancijska shema za mlade (pobuda za mlade bo svoja prioritetna 
os). 
 

 
(9) spodbujanje socialnega 
vključevanja in boja proti 
revščini; 
 
 
Specifični cilj: aktivacija 
posameznikov, ki prejemajo 
socialne transferje; razvoj 
novih storitev in investicije 
povezane s staranjem 
prebivalstva  
 

 
• Socialna aktivacija dolgotrajnih prejemnikov socialnih transferjev in 

dolgotrajno brezposelnih. 
 

• Socialno vključevanje različnih socialno - ekonomsko ranljivih skupin.  
 

• Delovna mesta in nove storitve na področju sociale in zdravja, 
socialno podjetništvo. 
 

• Dolgotrajna oskrba -  dezinstitucionalizacija. 
 

• Projekti za krepitev zdravja, aktivnega in zdravega vseživljenjskega 
sloga, medgeneracijski centri, sodelovanje med javnim in zasebnim 
sektorjem ter NVO. 
 

• E-projekti na področju sociale in zdravja. 
 



Partnerski sporazum: 
  Predlog vsebin 

 
(10) vlaganje v spretnosti, 
izobraževanje ter vse-
življenjsko učenje; 
 
 
Specifični cilj: več 
vseživljenjskega učenja in 
odziven sistem izobraževanja 
in usposabljanja 
 

 
• Ukrepi za večjo dostopnost v vseživljenjsko učenje. 

 
• Dvig kompetenc (podjetništvo, poklicne in specifične kompetence za 

večjo zaposljivost, praktično usposabljanje, vseživljenjska karierna 
orientacija, priznavanje neformalnega izobraževanja, ukrepi za večjo 
izobrazbeno raven). 
 

• Mentorstvo, vajeništvo, poklicno in strokovno usposabljanje 
(delodajalci), prenos znanja med generacijami, kadrovske štipendije. 

 
• Mobilnost. 

 
 
• Razvoj novih pristopov k proučevanju vseh ravni in zagotovitev 

podpornega okolja za kakovostno in odzivno izobraževanje.   
 

 

 
(11) izboljšanje 
institucionalnih zmogljivosti 
in učinkovita javna uprava. 
 
Specifični cilj: bolj učinkovita 
država in pravni sistem ter 
spodbujanje projektov 
nevladnega sektorja 
 

 
 

• Programi za večjo učinkovitost pravosodja in javne uprave. 
 

• Krepitev organizacij (NVO). 



http://www.mgrt.gov.si/ 
 
 
 
 
 
 

Hvala za pozornost! 

http://www.mgrt.gov.si/
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