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Strukturni in investicijski skladi (ESI) prispevajo k doseganju 
ciljev Strategije 2020: 

• Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)- koh. politika
• Evropski socialni sklad (ESS)- koh. politika
• Kohezijski sklad (KS)- koh. politika
• Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)
• Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

Operativni program pokriva tri sklade: ESRR, ESS, KS 
Ukrepi na področju izobraževanja, znanosti in športa se 
primarno sofinancirajo iz ESRR in ESS



Regionalna porazdelitev – kohezijska politika

SLOVENIJA KOT CELOTA: 
KOHEZIJSKI SKLAD = 1060 mio EUR

ZAHODNA SLO: 860 mio EUR
ESRR okoli 60% in ESS okoli 40% 

VZHODNA SLO: 1260 mio EUR
ESRR okoli 70% in ESS okoli 30%



Struktura Operativnega programa

Prednostne osi

Prednostne naložbe

Specifični cilji

Učinki Rezultati 



Prednostne osi Operativnega programa 2014-
2020

9. Socialna vključenost in 
zmanjševanje tveganja revščine

1. Mednarodna konkurenčnost 
raziskav, inovacij in tehnološkega 

razvoja v skladu s pametno 
specializacijo za večjo 

konkurenčnosti in ozelenitev 
gospodarstva 

2. Povečanje dostopnosti do 
informacijsko komunikacijskih 

tehnologij ter njihove uporabe in 
kakovosti

3. Dinamično in konkurenčno 
podjetništvo za zeleno 

gospodarsko rast

4. Trajnostna raba in proizvodnja 
energije in pametna omrežja

5. Prilagajanje na podnebne 
spremembe

6. Boljše stanje okolja in biotske 
raznovrstnosti

7. Izgradnja infrastrukture in 
ukrepi za spodbujanje trajnostne 

mobilnosti

8. Spodbujanje zaposlovanja in 
transnacionalna mobilnost 

delovne sile – vključuje posebne 
ukrepe Pobude za zaposlovanje 

mladih (YEI)

10. Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo 

zaposljivost

11. Pravna država, izboljšanje 
institucionalnih zmogljivosti, 

učinkovita javna uprava, krepitev 
zmogljivosti NVO in  socialnih 

partnerjev 



Področja delovanja MIZŠ

Posredno

Prednostna os 5 pametna
raba energije

Prednostna os 8
Spodbujanje zaposlovanja
in mobilnosti mladih

Prednostna os 9
Socialna vključenost in
preprečevanje revščine,
vključno z ukrepi na
področju zdravja

Neposredno

Prednostna os 1
Znanost in raziskave

Prednostna os 2
Informacijska družba

Prednostna os 10
Izobraževanje



Finančni prispevek Evropske Unije za kohezijsko 
politiko

2014-2020 na voljo skoraj 3,2 milijarde EUR iz vseh ESI skladov 
ESS: 720 milijonov EUR
ESRR: 1,4 milijarde EUR
KS: 1,060 milijarde EUR



Prednostne osi Operativnega programa 2014-2020

1. Mednarodna konkurenčnost 
raziskav, inovacij in tehnološkega 

razvoja v skladu s pametno 
specializacijo za večjo 

konkurenčnosti in ozelenitev 
gospodarstva 

2. Povečanje dostopnosti do 
informacijsko komunikacijskih 

tehnologij ter njihove uporabe in 
kakovosti

3. Dinamično in konkurenčno 
podjetništvo za zeleno 

gospodarsko rast

4. Trajnostna raba in proizvodnja 
energije in pametna omrežja

5. Prilagajanje na podnebne 
spremembe

6. Boljše stanje okolja in biotske 
raznovrstnosti

7. Izgradnja infrastrukture in 
ukrepi za spodbujanje trajnostne 

mobilnosti

8. Spodbujanje zaposlovanja in 
transnacionalna mobilnost 

delovne sile – vključuje posebne 
ukrepe Pobude za zaposlovanje 

mladih (YEI)

9. Socialna vključenost in 
zmanjševanje tveganja revščine

10. Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo 

zaposljivost

11. Pravna država, izboljšanje 
institucionalnih zmogljivosti, 

učinkovita javna uprava, krepitev 
zmogljivosti NVO in  socialnih 

partnerjev 

Kohezijska regija 
Zahodna Slovenija
44%

102,1 milijona EUR
za ukrepe 
izobraževanja

Kohezijska regija 
Vzhodna Slovenija
56%

126,8 milijona EUR 
za ukrepe 
izobraževanja 

Regionalna porazdelitev- geografsko 
območje izvajanja operacij 

Specifična razmerja in načelo derogacije: 
• Razmerje prebivalstva z nižjo izobrazbo (40% KRZS, 60% KRVS) 
• Razmerje glede na število šol (44% KZRS, 56% KRVS) 
• Razmerje glede na število višjih šol/dijakov in študentov (47% KZRS, 

53% KRVS )



Vsebinski sklopi v okviru prednostne osi 10: znanje, 
kompetence in vseživljenjsko učenje

Prednostna os 10 Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost
razdeljena na 3 prednostne naložbe/3 glavne skupine ukrepov:

1. ukrepi s področja vseživljenjskega učenja v različnih oblikah formalnega in
neformalnega izobraževanja in usposabljanja, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in
kompetenc, priznavanje neformalnega znanja, prožnejše oblike učenja ipd.;

2. ukrepi s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje odzivnosti
sistema izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela (t.i. VET);

3. podporni ukrepi razvoja izobraževalne (IKT) infrastrukture



Ukrepi s področja vseživljenjskega učenja in izpopolnjevanja 
znanj, spretnosti in kompetenc – prednostna naložba 1

Povečanje vključenosti manj 
vključenih v vseživljenjsko učenje

Splošne in poklicne kompetence in 
dvig izobrazbene ravni

Digitalno opismenjevanje  

Izboljšanje kompetenc zaposlenih 
za zmanjšanje neskladij med 

usposobljenostjo in potrebami 
trga dela

Karierna orientacija za zaposlene in 
svetovalna dejavnost  za odrasle

Ugotavljanje in priznavanje 
neformalnih znanj

Usposabljanje zaposlenih (MSP in NVO)

Poklicno izpopolnjevanje, specializacija  
dokvalifikacije in prekvalifikacije

Spodbujanje prožnih oblik učenja 
ter podpora kakovostni karierni 

orientaciji za šolajočo se mladino 
na vseh ravneh izobraževalnega 

sistema

Inovativna učna okolja

Štipendijske sheme

Prehajanje med izobraževanjem in 
delom (gospodarstvo/negospodarstvo) 

Karierna orientacija za mlade 

Kompetence strokovnih delavcev

Mobilnost študentov in osebja

€32,4 milijonov ESS €31,44 milijonov ESS €73,44 milijonov ESS

€40,5 milijonov sredstev €39,3 milijonov sredstev €91,8 milijonov sredstev



Ukrepi s področja izboljšanja odzivnosti sistema izobraževanja 
na potrebe trga dela in okrepljeni sistemi poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja – prednostna naložba 2 

Prenova sistema poklicnega 
izobraževanja in 

usposabljanja

Novi modeli poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja

Zagotavljanje učnih mest za 
dijake in študente 

Promocijske aktivnosti

Izboljšanje kompetenc 
izvajalcev poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja

Kompetence  mentorjev

Kompetence strokovnih 
delavcev

€26,9 milijonov ESS €3,2 milijona ESS

€33,6 milijonov sredstev €4 milijone sredstev



Ukrepi s področja  vlaganj v spretnosti, izobraževanje in 
vseživljenjsko učenje z razvojem izobraževalne 

infrastrukture – prednostna naložba 3

Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih in večja 
usposobljenost izobraževalcev preko večje uporabe 

sodobne IKT pri poučevanju in učenju

Ustrezni IKT odjemalci

Brezžična omrežja

E-storitve in e-vsebine

€20 milijonov ESRR

€25 milijonov sredstev



Ukrepi MIZŠ na drugih prednostnih oseh 

• Prednostna os 8 – „Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne
sile“:

 Spodbude za opravljanje pripravništva, kjer so delovne izkušnje obvezne za pridobitev
poklica (YEI);

 Spodbujanje in razvoj aktivnega državljanstva mladih s ciljem zaposlovanja mladih v
organizacijah, ki delujejo v mladinskem in nevladnem sektorju ter s ciljem spodbujanja,
razvoja in beleženja neformalno pridobljenih kompetenc mladih (Urad Vlade RS za
mladino) (YEI).

Za vse ukrepe s področja zaposlovanja je na voljo 253 milijonov EUR sredstev ESS

• Prednostna os 9 „Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine“:
 Preventivni ukrepi za celostno obravnavo otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih

okolij oziroma otrok in mladostnikov, ki tvegajo socialno izključenost (otroci in
mladostniki s posebnimi potrebami, otroci migrantov, Romov);

Za vse ukrepe aktivnega vključevanja je na voljo 90,2 milijona EUR sredstev ESS



Cilji, pričakovani rezultati in učinki- prednostna os 10 

 do leta 2023 izboljšati kakovost izobraževalnega sistema, vključno s sistematičnim
uvajanjem prožnejših oblik učenja (80% VIZ in 75% VŠZ), povečati vključenost manj
izobraženih, usposobljenih in starejših v VŽU, povečati mobilnost na različnih ravneh
izobraževalnega sistema ter izboljšati kompetence strokovnih delavcev na področju
izobraževanja in usposabljanja;

 do leta 2023 prenoviti sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bo temeljil
na različnih pristopih praktičnega usposabljanja in bo ustrezno odgovoril na potrebe
delodajalcev in interese šolajočih (vključiti 28.000 dijakov in študentov in usposobiti
5620 mentorjev in strokovnih delavcev);

 do leta 2023 zagotoviti večjo uporabo sodobnih IKT v izobraževalnem procesu (55%
učiteljev OŠ in 65% učiteljev SŠ, ki pri pouku več kot 25% uporablja IKT) ter ustrezne
infrastrukturne predpogoje (VIZ povezati v brezžično omrežje, zagotoviti nove e-
vsebine in e-storitve) za čim širšo uporabo (učenci, dijaki in učitelji) novih IKT v
izobraževalnem procesu;

 Do leta 2023 vključiti skoraj 220.000 posameznic in posameznikov v različne
programe za izboljšanje kompetenc in usposobljenosti



Ciljne skupine in potencialni upravičenci 

Ciljne 
skupine

posamezniki 
(starejši od 45 

let, nižje 
izobraženi in 

manj 
usposobljeni)

Zaposleni/posamezni
ki, ki potrebujejo 

in/ali želijo dodatna 
usposabljanja, 
dokvalifikacije, 
specializacijo, 

prekvalifikacije 

mladi (vse ravni 
izobraževanja), šole, 

univerze in samostojni 
visokošolski zavodi, 

domači in mednarodni 
eksperti, učitelji in 

strokovni sodelavci na 
vseh ravneh 

izobraževanja

dijaki, študenti višjih 
strokovnih šol, izvajalci 
in mentorji praktičnega 

usposabljanja v 
podjetjih, strokovni 
delavci na področju 

poklicnega 
izobraževanja, 

delodajalci, socialni 
partnerji

Upravičenci

ministrstva, 
VIZ,  

univerze in 
samostojni 
visokošolski 

zavodi 

CPI, RIC, ACS,  
CMEPIUS, 

ZRSŠ, 
NAKVIS, Šola 
za ravnatelje, 

ARNES

druge institucije, ki 
so v skladu z 

zakonodajo ali 
ustreznimi izbirnimi 
postopki prepoznani 

kot upravičenci

socialni partnerji, 
delodajalci, NVO-

ji, socialni 
partnerji 



Okvirna časovnica 

 Potrditev Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike do konca
leta 2014

 Priprava izvedbene strukture (uredbe, navodila, izvedbeni načrti ipd.) do
konca leta oziroma v prvi polovici leta 2015

 Priprava in izvedba prvih instrumentov v drugi polovici leta 2015



Hvala za pozornost!


