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Struktura 

• Evropa 2020 – evropski semester 

• Priporočila za države (CSR) za Slovenijo 
2015 

• Podpora iz Evropskega socialnega sklada v 
Sloveniji 
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Evropski semester 
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SLOVENIJA: Krovni cilji strategije 
Evropa 2020– zaposlovanje, 

izobraževanje, revščina 
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Krovni cilji strategije Evropa 2020 Trenutno stanje v 
Sloveniji 

Nacionalni cilji 2020 
v NRP 

75-odstotna zaposlenost aktivnega 
prebivalstva, starega od 20 do 64 let 

67.8% (2014) – 
odmikanje od cilja 

75% 

Manj kot 10 % mladih, ki opustijo šolanje 4.4% (2014) max. 5% 

Vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z 
visokošolsko izobrazbo 

41.0% (2014) 40% 

Vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno 
izključenih prebivalcev EU. 

410,000 (2014) – 
odmikanje od cilja  

40.000 ljudi 
(z referenčnim letom 

2008: 360,000) 



Demografski trendi  



Priporočilo – pokojninska reforma in 
dolgotrajna oskrba 

1. 2014: Se na podlagi javnih posvetovanj dogovori o ukrepih za 
zagotavljanje vzdržnosti pokojninskega sistema in ustreznosti 
pokojnin po letu 2020... Obvladuje s staranjem prebivalstva 
povezane stroške za dolgotrajno oskrbo … in s preusmeritvijo iz 
institucionalne oskrbe v pomoč na domu. 

 

2. 2015: Nadaljuje z dolgoročno reformo pokojninskega 
sistema. Do konca leta 2015 sprejme reformo sistemov 
zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe. 
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Segmentacija trga dela – redna 
zaposlitev 

2008 –strogost 
zaposlitve 

Slovenija OECD 

Skupaj  2.51 1.94 

Redna zaposlitev 3.15 2.11 

Zaposlitev za določen 
čas 

1.88 1.77 

Kolektivni odpusti 2.88 2.96 



Plače in konkurenčnost  
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• Mesečna minimalna plača, kot delež povprečnega mesečnega 
dohodka (%), 2014 



Priporočilo – trg dela (I) 

1. 2014: …do konca leta 2014 pripravi celosten socialni sporazum, s katerim 
bo zagotovila, da gibanje plač, vključno z minimalno plačo, podpira 
konkurenčnost, domače povpraševanje in ustvarjanje delovnih mest… 
Sprejme ukrepe za nadaljnje zmanjševanje segmentacije trga dela, 
zlasti z obravnavanjem učinkovitosti spodbud za zaposlovanje mladih 
in starejših delavcev ter uporabo pogodb civilnega prava. Sprejme 
zakon o študentskem delu.  

 

2. 2015: … pregleda mehanizem za določanje minimalne plače, zlasti vlogo 
dodatkov, z vidika vpliva na revščino zaposlenih, ustvarjanje delovnih 
mest in konkurenčnost.  
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Nizka udeležba na trgu dela 
 

Neizkoriščen potencial trga dela za starejše delavce 

(stopnja zaposlenosti za osebe, stare med 55-64 let v EU)  

Vir: Eurostat 



 
Nizka udeležba na trgu dela 

 

Neizkoriščen potencial trga dela za nizko izobražene 
delavce 

 
(stopnja zaposlenosti za nizko izobražene osebe, stare med 20-64 let v EU)  

Vir: Eurostat 



 Brezposelnost mladih v Sloveniji, 
starih med 15 in 29 let 
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•  

Odzivnost izobraževalnega sistema in sistema 
usposabljanja na trg dela 

 

13 

• Samoocena neusklajenosti veščin, % zaposlenih, 2010 



Priporočilo – trg dela (II) 

1. 2014: Poveča zaposlenost nizkokvalificiranih in starejših 
delavcev, prilagodi delovno okolje daljši delovni dobi in 
osredotoči vire na potrebam prilagojene ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja, hkrati pa izboljša njihovo učinkovitost. Odpravi 
neusklajenost kvalifikacij in potreb na trgu dela s povečanjem 
privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter z 
nadaljnjim sodelovanjem z ustreznimi deležniki pri ocenjevanju 
potreb na trgu dela. Prednostno obravnava doseganje mladih, ki 
niso prijavljeni na zavodu za zaposlovanje ali vpisani v šolo... 

 

2. 2015: Poveča zaposljivost nizkokvalificiranih in starejših 
delavcev. Sprejme ukrepe za zmanjšanje dolgotrajne 
brezposelnosti in zagotovi ustrezne spodbude za podaljšanje 
delovne dobe. 

 

14 



Priporočilo – javna uprava 

1. 2014: Sprejme učinkovite ukrepe za boj proti korupciji, poveča 
preglednost in odgovornost ter uvede zunanje ocenjevanje 
uspešnosti in postopke za nadzor kakovosti. 
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Tveganje revščine pod EU povprečjem, 
vendar se povečuje… 

• Tveganje revščine v EU, 2013, celotno prebivalstvo 

 

 



Evropski socialni sklad 

Dvojna vloga ESS: 

• Izboljšati zaposlitvene možnosti delavcev 
ter s tem prispevati k strategiji Evropa 
2020 

• ESS je hkrati del kohezijske politike ter 
tako prispeva k ozemeljski in socialni 
koheziji 
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 Močnejša usmerjenost politike: povezava z 
gospodarskim upravljanjem in evropskim 

semestrom 
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Priporočila za države 
so referenca za 

partnerski sporazum 
in operativne 

programe 

Evropski 
semester 

Priporočila 
za države 

 
Ex-ante in makroekonomsko pogojevanje 

Krepitev zmogljivosti 

Fiskalna 
konsolidacija 

Naložbe, ki 
spodbujajo rast 

Strukturne 
reforme 

(KOHEZIJSKA POLITIKA) 



Močnejša usmerjenost politike: povezava z 
gospodarskim upravljanjem in evropskim 

semestrom 
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• Večina priporočil za države, ki so relevantna za 
evropske strukturne in investicijske sklade, je 
povezanih z ESS: Aktivna politika zaposlovanja, 
socialna vključenost, več in boljše kvalifikacije, 
okrepljena javna uprava. 

• Države članice morajo vlagati v prednostne naložbe, ki 
so najbližje njihovim priporočilom za države. 

• To zagotavlja strateško načrtovanje, ustrezen političen 
okvir, kritično maso financiranja za ključne izzive ter 
doseganje rezultatov, povezanih s priporočili za države 
in sledljivost. 

 



Delitev SLO na dve kohezijski regiji 
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 (8) Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile 

FINANČNA SREDSTVA 

 

 

 

Prednostne naložbe: 

• Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in 
neaktivne osebe 

• Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem 
tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo 

• Aktivno in zdravo staranje 
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 (9) Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine  

FINANČNA SREDSTVA 

 

 

 

ESS prednostne naložbe: 

• Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih 
možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje 
zaposljivosti 

• Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, 
trajnostnih in visoko kakovostnih storitev 

• Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega 
vključevanja v socialna podjetja 
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(10) Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost 

FINANČNA SREDSTVA 

 

 

 

ESS prednostne naložbe: 

• Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja 

• Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in 
usposabljanja na potrebe trga dela 
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(11) Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna 
uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev 

FINANČNA SREDSTVA 

 

 

 

Prednostne naložbe: 

• Naložbe v institucionalne zmogljivosti ter v učinkovitost 
javne uprave in javnih storitev 

• Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki 
izvajajo politike na področju izobraževanja, 
vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja 
ter socialnih zadev  
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Evropski socialni sklad 
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Prioritetna naložba EUR 

 (8) Spodbujanje zaposlovanja in 
transnacionalna mobilnost delovne sile 

287.736.602,41 

 (9) Socialna vključenost in zmanjševanje 
tveganja revščine  

145.249.584,93 

(10) Znanje, spretnosti in vseživljenjsko 
učenje za boljšo zaposljivost 

208.996.759,06 

(11) Pravna država, izboljšanje 
institucionalnih zmogljivosti, učinkovita 
javna uprava, podpora razvoju NVO ter 
krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev 

62.073.980,31 



Partnerstvo 

• Vsaka država članica je morala za partnerski sporazum oziroma vsak 
posamezni program vzpostaviti partnerstvo s predstavniki pristojnih 
regionalnih in lokalnih oblasti.  

 

• Poleg tega so v partnerstvo vključeni tudi predstavniki: 

 

a) urbanih in drugih javnih organov, 

b) gospodarskih in socialnimi partnerjev ter 

c) drugimi zadevni organi, ki predstavljajo civilno družbo, med drugim 
okoljskimi partnerji, nevladne organizacije in organi, pristojni za socialno 
vključenost, enakost spolov in nediskriminacijo 
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•Hvala za pozornost! 
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