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Povzetek 
I Ker svet postaja vse bolj digitaliziran, je v zasebnem in poklicnem življenju potrebna 
določena raven digitalnih znanj in spretnosti. Leta 2019 tretjina odraslih v EU, ki so bili 
zaposleni ali so iskali zaposlitev, tj. več kot 75 milijonov ljudi, ni imela niti osnovnih 
digitalnih znanj in spretnosti ali v zadnjih treh mesecih sploh ni uporabila interneta. 
Delež je bil večji pri ljudeh z nizko stopnjo izobrazbe, starejših in brezposelnih. 

II Vloga EU pri krepitvi digitalnih znanj in spretnosti je, da s smernicami in priporočili 
podpira nacionalne ukrepe, zagotavlja podporo mrežam za sodelovanje in financira 
ukrepe za obravnavanje te teme. Za svoje izobraževalne sisteme in poklicno 
usposabljanje so v prvi vrsti odgovorne države članice EU. 

III Ta dokument ni rezultat revizije, temveč pregled večinoma javno dostopnih 
informacij. Ne vključuje ocene ukrepov, ki jih je na tem področju izvedla Komisija, ali 
priporočil. V njem je predstavljen nedavni razvoj osnovnih digitalnih znanj in spretnosti 
delovne sile v starosti 25–64 let v kontekstu ukrepov EU na tem področju od leta 2010, 
zlasti v zadnjih petih letih. Začetek novega programskega obdobja EU 2021–2027 je 
najprimernejši čas za to, da se opozori na pomembnost tega vprašanja in da se do 
začetka leta 2021 opredelijo morebitni izzivi na visoki ravni za tiste, ki bodo v tem 
obdobju oblikovali programe in izbirali projekte. 

IV V pregledu je prikazano, da EU že dolgo priznava pomembnost osnovnih digitalnih 
znanj in spretnosti za vse državljane ter da jih je vključila v svojo strategijo Evropa 2020 
kot eno od pomembnih področij. EU je od leta 2010 začela izvajati več različnih pobud, 
s katerimi se obravnavajo digitalna znanja in spretnosti – pogosto v okviru širših 
ukrepov. Tema je široka in vključuje veliko deležnikov na številnih ravneh. Rezultat je 
vrsta ukrepov na ravni EU, ki se izvajajo vzporedno, delno pa se med seboj tudi 
prepletajo. Od leta 2016 je večji poudarek na digitalnih ali osnovnih znanjih in 
spretnostih, čeprav se z ukrepi pogosto še naprej obravnavajo druga znanja in 
spretnosti, ravni znanj in spretnosti ali ciljne skupine. 

V Do leta 2015 ukrepi EU niso bili posebej usmerjeni v osnovna digitalna znanja in 
spretnosti odraslih. Od takrat so ukrepi za povečanje deleža delovne sile z osnovnimi 
digitalnimi znanji in spretnostmi postali pomembnejši. Komisija je določila 
mednarodno priznan okvir digitalnih kompetenc, podprla razvoj nacionalnih strategij 
za digitalna znanja in spretnosti ter pomagala pri oblikovanju nacionalnih koalicij za 
digitalno pismenost in delovna mesta v skoraj vseh državah članicah. Po drugi strani pa 
je Komisija leta 2019 ugotovila, da število projektov za izpopolnjevanje znanj in 
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spretnosti nizko usposobljenih odraslih, ki jih je financirala EU, ni bilo zadostno. Čeprav 
je bilo v Evropski digitalni agendi predlagano, da se digitalna pismenost in 
usposobljenost uvrstita kot prednostni nalogi v okviru Evropskega socialnega sklada 
(ESS) za obdobje 2014–2020, so projekti, ki so se nanašali posebej na usposabljanje v 
zvezi z digitalnimi znanji in spretnostmi v državah članicah, pomenili približno 2 % vseh 
sredstev ESS za to obdobje. 

VI Glede na kazalnike, ki jih je uporabljala Komisija, je bil v zadnjih letih v državah 
članicah EU kot celoti napredek v zvezi z osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi 
majhen. Čeprav so države članice EU z najboljšimi rezultati med vodilnimi državami na 
svetovni ravni, za katere obstajajo primerljivi podatki, pa države članice z najslabšimi 
rezultati niso uspešnejše od tistih na dnu lestvice držav zunaj EU. Stanje v tej skupini 
držav članic se je v obdobju 2015–2018 postopoma poslabšalo, kar pomeni, da digitalni 
razkorak ni le problem med skupinami znotraj posamezne države članice, temveč tudi 
med državami z odličnimi in tistimi s slabimi rezultati. 

VII Komisija je prvič, in sicer za novo obdobje 2021–2027, določila specifičen cilj 
glede povečanja deleža državljanov z osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi s 56 % 
v letu 2019 na 70 % v letu 2025. Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je opredelilo 
nekaj izzivov glede doseganja tega cilja, zlasti v zvezi z dodelitvijo specifičnih zneskov 
prihodnjim programom EU, opredelitvijo podciljev in mejnikov za dosego tega cilja, 
prepoznavanjem projektov, ki so usmerjeni v osnovna digitalna znanja in spretnosti 
odraslih, ter doslednim ocenjevanjem digitalnih znanj in spretnosti v daljšem časovnem 
obdobju v hitro spreminjajočem se digitalnem okolju. 
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Uvod 
01 Leta 2019 35 % delovne sile EU, tj. ljudi, ki so bili zaposleni ali so iskali zaposlitev, 
v starosti 25–64 let, kar je več kot 75 milijonov ljudi, ni imelo niti osnovnih digitalnih 
znanj in spretnosti (ali njihovih znanj in spretnosti ni bilo mogoče oceniti, ker v zadnjih 
treh mesecih niso uporabljali interneta). Znotraj EU obstajajo velike razlike med 
državami članicami (slika 1). 

Slika 1 – Delež aktivne delovne sile brez vsaj osnovnih digitalnih znanj in 
spretnosti v letu 2019 

 
Opomba: podatki zajemajo države članice EU-28 in vključujejo tudi tiste državljane, katerih znanj in 
spretnosti ni bilo mogoče oceniti, ker v zadnjih treh mesecih niso uporabljali interneta. 

Vir: Eurostat 
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Okvir 1 

Kaj so osnovna digitalna znanja in spretnosti 
Obstajajo različne opredelitve digitalnih znanj in spretnosti ali veščin, številni 
izrazi, kot so digitalna pismenost, digitalna kompetenca, znanja in spretnosti na 
področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), pa se pogosto 
uporabljajo kot sinonimi. Digitalna kompetenca v skladu z opredelitvijo Evropskega 
sveta iz maja 2018 „vključuje samozavestno, kritično in odgovorno uporabo 
digitalnih tehnologij ter interakcijo z njimi pri učenju, delu in družbenem 
udejstvovanju. Vključuje informacijsko in podatkovno pismenost, sporazumevanje 
in sodelovanje, medijsko pismenost, ustvarjanje digitalnih vsebin (tudi 
programiranje), varnost (tudi digitalno dobro počutje in kompetence v zvezi s 
kibernetsko varnostjo), vprašanja intelektualne lastnine, reševanje problemov in 
kritično mišljenje”.  

Sodišče se v zvezi z ravnjo digitalnih znanj in spretnosti sklicuje predvsem na 
evropski okvir digitalnih kompetenc za državljane (glej odstavek 09), v skladu s 
katerim se za osnovno raven zahteva izvajanje preprostih nalog na vseh področjih, 
ki jih omenja Svet. 

02 Zaradi tega digitalnega razkoraka se odrasli, ki imajo manj digitalnih znanj in 
spretnosti, pogosteje srečujejo s težavami pri iskanju zaposlitve, ko pa se zaposlijo, pa 
zaslužijo manj od tistih, ki imajo več digitalnih znanj in spretnosti1. Po podatkih iz 
analize OECD se je v večini držav povpraševanje po osnovnih digitalnih znanjih in 
spretnostih povečalo. Veliko delavcev redno uporablja IKT brez ustreznih znanj in 
spretnosti na tem področju: povprečno več kot 40 % delavcev, ki vsak dan uporabljajo 
pisarniško programsko opremo, nima dovolj znanj in spretnosti za njeno učinkovito 
uporabo2. Komisija je februarja 2020 v sporočilu „Oblikovanje digitalne prihodnosti 
Evrope”3 poudarila, da se že za več kot 90 % delovnih mest zahtevajo vsaj osnovna 
digitalna znanja in spretnosti, potreba po digitalnih znanjih in spretnostih pa se ne 
nanaša zgolj na trg dela. 

  

                                                       
1 Does having digital skills really pay off?, Adult Skills in Focus, OECD, 2015. 

2 Skills for a Digital Word, 2016 Ministerial Meeting on the Digital Economy, informativni 
dokument, OECD, 2016, p. 6. 

3 COM(2020) 67 final. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5js023r0wj9v-en.pdf?expires=1607634214&id=id&accname=guest&checksum=785DB89F8FF147E5E8374C0AE7F09981
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jlwz83z3wnw-en.pdf?expires=1607634591&id=id&accname=guest&checksum=71D7994631AB42F033FFC4EDD812FD80
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03 V pandemiji COVID-19 se je dodatno pokazalo, kako pomembna so osnovna 
digitalna znanja in spretnosti za državljane. Komisija je junija 2020 navedla: 
„Koronavirusna kriza je pokazala, kako pomembno je, da so državljanke in državljani 
ter podjetja povezani in da lahko komunicirajo med seboj prek spleta. Še naprej bomo 
sodelovali z državami članicami, da bi opredelili področja, na katerih je potrebnih več 
naložb, da bi lahko vsi Evropejci in Evropejke izkoristile prednosti digitalnih storitev in 
inovacij4.“ 

04 EU že nekaj časa priznava, da je treba poskrbeti za to, da bodo državljani pridobili 
digitalna znanja in spretnosti. V dolgoročno strategijo EU na visoki ravni Evropa 2020, 
ki se je izvajala od leta 2010 do leta 2020, je bila kot ena od sedmih vodilnih pobud 
vključena tudi Evropska digitalna agenda. V skladu z njo naj bi si Komisija prizadevala za 
„spodbujanje dostopa do interneta in njegove uporabe pri vseh evropskih državljanih, 
zlasti z ukrepi v podporo digitalnemu opismenjevanju in dostopnosti digitalnih vsebin”, 
pri čemer Komisija posebej navaja, da morajo države članice razviti digitalna znanja in 
spretnosti5. EU je od začetka izvajanja strategije leta 2010 razvila več pobud, ki različno 
zajemajo digitalne spretnosti in znanja – kot je predstavljeno v glavnem delu tega 
pregleda. 

05 Za svoje izobraževalne sisteme in poklicno usposabljanje so v prvi vrsti odgovorne 
države članice. Politika EU na teh področjih je zasnovana tako, da se z njo podpirajo 
ukrepi v državah članicah6. EU zato državam članicam pomaga pri obravnavanju 
skupnih izzivov, kot so starajoča se družba, pomanjkanje znanj in spretnosti, tehnološki 
razvoj in konkurenca na svetovni ravni. 

06 V tem okviru lahko EU poleg tega, da finančno podpira strukturne reforme in 
usmerjene projekte, sprejme tudi smernice in priporočila ter zagotavlja podporo 
mrežam za sodelovanje. Ker pa so pobude EU na področju osnovnih digitalnih znanj in 
spretnosti odraslih običajno del širših pobud, na splošno ni mogoče opredeliti 
skupnega zneska sredstev EU, porabljenega za specifično področje osnovnih digitalnih 
znanj in spretnosti odraslih. 

  

                                                       
4 Glej sporočilo Komisije za javnost z dne 11. junija 2020, Bruselj. 

5 Evropa 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, COM(2010) 2020 final. 

6 Člena 165 in 166 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_20_1025
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Cilj, obseg in pristop pregleda 
07 Zaradi pomembnosti osnovnih digitalnih znanj in spretnosti na številnih področjih 
gospodarstva ter velikega števila odraslih, ki takih znanj in spretnosti nimajo, je cilj tega 
dokumenta zagotoviti pregled in analizo različnih načinov, na katere EU podpira 
prizadevanja držav članic za izboljšanje tega stanja – glej sliko 2. Ta pregled temelji na 
prejšnjih poročilih Sodišča s tega področja7. Sodišče je v njem preučilo, kaj je bilo 
storjeno od leta 2010, in predstavilo namere Komisije za naslednje programsko 
obdobje 2021–2027. Cilj Sodišča je bil ob začetku novega programskega obdobja EU 
2021–2027 opozoriti na pomembnost tega vprašanja in do začetka leta 2021 opredeliti 
morebitne izzive na visoki ravni za tiste, ki bodo v tem obdobju oblikovali programe in 
izbirali projekte. 

08 Sodišče sodeluje v projektni skupini EUROSAI z imenom Workforce 2030 – 
Challenges and opportunities8, v okviru katere se obravnavajo svetovne, tehnološke in 
demografske spremembe, do katerih bo prišlo v prihodnosti, ter njihovi učinki na 
delovno silo. Vrhovne revizijske institucije so začele izvajati več vzporednih revizij, ta 
pregled pa bo del končnega poročila delovne skupine. 

                                                       
7 Posebna poročila št. 19/2020, 22/2018, 5/2017, 3/2015. 

8 V projektni skupini poleg Sodišča sodelujejo še vrhovne revizijske institucije Bolgarije, 
Finske, Izraela, Italije, Poljske, Republike Koreje in Republike Severne Makedonije. 
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Slika 2 – Obseg pregleda 

 
Opomba: obseg tega pregleda je označen z zeleno barvo in kljukico. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

09 Komisija je leta 2013 kot referenčni okvir objavila evropski okvir digitalnih 
kompetenc za državljane9, da bi pojasnila, kaj pomeni biti digitalno usposobljen. 
Najnovejša različica tega okvira10 vsebuje izčrpen opis znanja, znanj in spretnosti ter 
odnosa, ki jih ljudje potrebujejo na petih področjih kompetenc: informacijska in 
podatkovna pismenost, sporazumevanje in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin, 
reševanje problemov in varnost. Poleg tega je v njem določenih osem različnih ravni 
znanja, ki temeljijo na strukturi in besednjaku evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK), in 
sicer od „osnovno splošno” do „visoko specializirano” znanje. 

10 Eurostat je od leta 2015 vsako leto (razen leta 2018) objavil sestavljeni kazalnik za 
merjenje digitalnih znanj in spretnosti na štirih področjih (znan kot kazalnik digitalnih 
znanj in spretnosti), ki se je ujemal z vsemi področji kompetenc evropskega okvira 
digitalnih kompetenc za državljane, razen s področjem varnosti (do leta 2020). V skladu 
s podatki Eurostata so ljudje razvrščeni med tiste brez znanj in spretnosti, tiste z nizko 

                                                       
9 Ferrari, Anusca: DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital 

Competence in Europe, JRC, 2013. 

10 Carretero, S., Vuorikari, R., in Punie, Y., (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence 
Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, EUR  28558 EN, 
doi:10.2760/38842. 
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https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/digcomp-framework-developing-and-understanding-digital-competence-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/digcomp-framework-developing-and-understanding-digital-competence-europe
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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ravnjo znanj in spretnosti, tiste z osnovno ravnjo znanj in spretnosti ali tiste z ravnjo 
znanj in spretnosti, ki ni le osnovna (ali tiste z ravnjo znanj in spretnosti, ki je ni bilo 
mogoče oceniti). Ta pregled je osredotočen na ukrepe EU, ki so namenjeni temu, da bi 
odrasli brez ali z nizko ravnjo digitalnih znanj in spretnosti pridobili osnovno ali višjo 
raven digitalnih znanj in spretnosti. Takšni ukrepi so pogosto del širših pobud za 
obravnavanje osnovnih znanj in spretnosti, digitalnih znanj in spretnosti ali 
vseživljenjskega učenja. Sodišče je v tem pregledu analiziralo tudi druge ukrepe v zvezi 
z digitalnimi znanji in spretnostmi, in sicer indeks digitalnega gospodarstva in družbe 
(indeks DESI), mednarodni indeks DESI ter raziskavo o znanjih in spretnostih odraslih, ki 
se izvaja v okviru v programa OECD za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih. 
Ti različni kazalniki zaradi različnih metodoloških pristopov ne zagotavljajo enakih 
rezultatov in niso vedno primerljivi. Podroben opis kazalnikov in njihovih metodologij 
je v Prilogi I. 

11 Ker ta dokument ni revizijsko poročilo, temveč pregled, informacije v njem 
temeljijo predvsem na javno dostopnih informacijah ali gradivu, zbranih posebej v ta 
namen v sodelovanju s Komisijo, v okviru katere je sodelovalo več generalnih 
direktoratov (GD): EMPL, CNECT, EAC, ESTAT in GROW (za polna imena teh GD glej 
glosar). Te informacije vključujejo javne dokumente, povezane z osnovnimi digitalnimi 
znanji in spretnostmi, analizo dodelitve proračunskih sredstev EU in porabe EU za 
nadgradnjo digitalnih znanj in spretnosti odraslih na vsaj osnovno raven. V zvezi z ESS 
je Sodišče analiziralo to, kako se tematski cilj na področju izobraževanja in 
usposabljanja uporablja za osnovna digitalna znanja in spretnosti, da bi ponazorilo 
izvajanje pobud EU v okviru operativnih programov ter usmerjenost teh programov v 
digitalna znanja in spretnosti. Preučilo je tudi različne načine, na katere Evropska 
komisija in OECD ocenjujeta in merita digitalna znanja in spretnosti. 
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Analiza 

Sedanje stanje 

Potrebe po digitalnih znanjih in spretnostih v EU 

12 V zadnjih letih se je na trgu dela zaradi rasti digitalizacije povečalo povpraševanje 
po digitalnih znanjih in spretnostih, ki naj bi se v prihodnosti še povečalo. Po 
ugotovitvah raziskave o digitalnih znanjih in spretnostih v Evropi iz leta 2017, Digital 
Skills Survey11, so bila v nekaterih poklicih za več kot 90 % delovnih mest potrebna 
specifična digitalna znanja in spretnosti. V vseh poklicih so se najpogosteje zahtevala 
osnovna digitalna znanja in spretnosti. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da se digitalna 
znanja in spretnosti niso zahtevala več samo za običajno pisarniško delo, temveč tudi 
za delovna mesta, kot so tehniki in kvalificirani delavci v kmetijstvu. Specializirana 
digitalna znanja in spretnosti so se zahtevala za veliko manj delovnih mest ter so bila 
povezana s specifičnimi sektorji. Glede na raziskavo o znanjih in spretnostih ter 
delovnih mestih v Evropi iz leta 2014, European skills and jobs survey12, je več kot 70 % 
zaposlenih v EU navedlo, da za opravljanje svojih delovnih nalog potrebujejo osnovno 
(19 %) ali zmerno raven (52 %) znanj in spretnosti na področju IKT13. Na sliki 3 je 
prikazan položaj v vsaki državi članici EU. 

                                                       
11 ICT for work: Digital skills in the workplace, končno poročilo, 2017: ISBN 978-92-79-67761-8. 

12 European skills and jobs survey (ESJS), Cedefop. 

13 Cedefop (2016), The great divide: Digitalisation and digital skill gaps in the EU workforce, 
#ESJsurvey Insights, št. 9, Solun: Grčija. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7a51fb41-92ad-11e7-b92d-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7a51fb41-92ad-11e7-b92d-01aa75ed71a1
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-survey-esjs
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Slika 3 – Raven znanj in spretnosti na področju IKT, potrebna za 
opravljanje poklica 

 
Opomba: ravni digitalnih znanj in spretnosti so bile opredeljene na naslednji način: osnovna (uporaba 
računalnika, tablice ali mobilne naprave za pošiljanje e-pošte ali brskanje po internetu); zmerna 
(uporaba programske opreme za obdelavo besedil ali ustvarjanje dokumentov in/ali preglednic) in 
visoka raven (razvoj programske opreme, aplikacij ali programiranje ter uporaba računalniške sintakse 
ali svežnjev za statistično analizo). 

Vir: Cedefop, European skills and jobs survey, 2014. 

13 V raziskavi o digitalnih znanjih in spretnostih v Evropi je bilo ugotovljeno tudi, da 
so digitalna znanja in spretnosti delavcev na 15 % delovnih mest v EU pomanjkljiva. 
Pomanjkljiva osnovna znanja in spretnosti so bila pogostejša med tehniki (22 %), 
nizkokvalificiranimi poklici (21 %), prodajalci (20 %) in tajniki (17 %)14, kar kaže na 
pomembnost osnovnih digitalnih znanj in spretnosti za širok nabor poklicev. 

Raven digitalnih znanj in spretnosti v EU 

14 Glede na sestavljeni kazalnik Eurostata se je v zadnjih letih raven osnovnih 
digitalnih znanj in spretnosti na ravni EU in v večini držav članic postopoma 
povečevala. Na sliki 4 je prikazan razvoj digitalnih znanj in spretnosti15 delovno aktivnih 

                                                       
14 Curtarelli, Maurizio in Gualtieri, Valentina ter Shater Jannati, Maryam in Donlevy, Vicki, ICT 

for work: Digital skills in the workplace, končno poročilo, 2016, str. 8 in 95. 

15 Glej Prilogo I. 
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https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-survey-esjs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace
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odraslih v obdobju 2015–2019 za vse države članice. V sedmih državah članicah se je 
med letoma 2015 in 2019 delež odraslih z vsaj osnovnimi digitalnimi znanji in 
spretnostmi nekoliko zmanjšal. 

Slika 4 – Delež delovne sile v starosti 25–64 let z vsaj osnovnimi 
digitalnimi znanji in spretnostmi 

 
Opomba: po podatkih Eurostata je bila med letoma 2015 in 2019 metoda zbiranja podatkov za Češko, 
Italijo, Latvijo in Luksemburg spremenjena. Zanesljivost podatkov za Švedsko za leto 2019 je nizka. 

Vir: Eurostat 

15 Komisija je leta 2014 uvedla indeks digitalnega gospodarstva in družbe 
(indeks DESI), tj. sestavljeni indeks, v katerem so združeni relevantni kazalniki digitalne 
uspešnosti Evrope in s katerim se spremlja napredek držav članic na področju digitalne 
konkurenčnosti. Ena od petih „dimenzij” indeksa DESI je „človeški kapital”, pri katerem 
se upoštevata tako osnovna kot tudi visoka raven digitalnih znanj in spretnosti, saj sta 
obe kategoriji bistveni za evropsko gospodarstvo. Na sliki 5 je razvrstitev držav članic 
glede na dimenzijo indeksa DESI, ki se nanaša na človeški kapital. Osnovne in visoke 
ravni digitalnih znanj in spretnosti se razlikujejo. 
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Slika 5 – Dimenzija indeksa DESI, ki se nanaša na človeški kapital, za 
leto 2019 – osnovna in visoka raven znanj in spretnosti 

 
Opomba: Sodišče je za namene svoje analize kategoriji indeksa DESI, ki se nanašata na internetna 
uporabniška znanja in spretnosti oziroma visoko raven znanj in spretnosti ter razvoj, obravnavalo kot 
enakovredni kategorijama osnovna oziroma visoka raven digitalnih znanj in spretnosti. 

Vir: GD CNECT 

16 K ravni digitalnih znanj in spretnosti prispeva več dejavnikov, ki vključujejo tudi 
fizično infrastrukturo: razpoložljivost računalnikov in dobra internetna povezava. Z 
analizo OECD16 je bilo ugotovljeno, da na digitalna znanja in spretnosti vplivata stopnja 
izobrazbe in starost, razlike med spoloma pa niso izrazite. V večini držav veliko odraslih 
z nizko izobrazbo ni imelo osnovnih znanj in spretnosti na področju IKT, medtem ko so 
ta znanja in spretnosti imeli skoraj vsi odrasli s terciarno izobrazbo. Kar zadeva starost, 
se raven znanja in spretnosti v vzorec zajetih oseb, starejših od 30 let, na področju IKT s 
starostjo niža. Ti trendi so razvidni tudi iz podatkov Eurostata (slika 6). 

                                                       
16 Rezultati iz publikacije: OECD (2019), Skills Matter: Additional Results from the Survey of 

Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Pariz. 
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Slika 6 – Delež ljudi v EU z vsaj osnovnimi digitalnimi znanji in 
spretnostmi, po starosti in stopnji izobrazbe 

 
Vir: Eurostat 

17 Na sliki 7 so različne ravni znanj in spretnosti delovne sile, prikazane z drugačnega 
vidika. Iz nje je razvidno, da obstaja jasen in naraščajoč razkorak med ravnmi digitalnih 
znanj in spretnosti zaposlenih in brezposelnih. Zato je zelo pomembno, da prizadevanja 
za povečanje ravni digitalnih znanj in spretnosti zajemajo tudi brezposelne, da se kar 
najbolj povečajo njihove možnosti za uspešen (ponovni) vstop na trg dela. 
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Slika 7 – Delež ljudi brez ali z nizko ravnjo digitalnih znanj in spretnosti 
glede na njihov zaposlitveni status v EU 

 
Opomba: ta graf ne vključuje oseb, za katere digitalnih znanj in spretnosti ni bilo mogoče oceniti. 

Vir: Eurostat 

Primerjava ravni digitalnih znanj in spretnosti na svetovni ravni 

18 Z mednarodno različico indeksa DESI (I-DESI) se zagotavlja splošna ocena stanja 
v EU v primerjavi z nekaterimi gospodarstvi zunaj EU17. V okviru indeksa I-DESI so 
rezultati DESI z uporabo kazalnikov, ki merijo podobne spremenljivke, razširjeni na 
države nečlanice EU. Za razliko od indeksa DESI, pri katerem se uporabljajo primarni 
viri, temelji indeks I-DESI na vrsti sekundarnih virov dokazov. Indeks I-DESI je manj 
izpopolnjen kazalnik kot indeks DESI, vendar omogoča obsežno primerjavo med 
državami.  

                                                       
17 Glej I-DESI 2020: How digital is Europe compared to other major world economies? 

(vključene države: EU-28, Avstralija, Brazilija, Kanada, Čile, Kitajska, Islandija, Izrael, 
Japonska, Mehika, Nova Zelandija, Norveška, Republika Koreja, Rusija, Srbija, Švica, Turčija 
in Združene države). 
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19 Na sliki 8 je primerjava držav članic EU kot celote ter štirih držav članic z 
najboljšimi rezultati in štirih z najslabšimi rezultati z državami nečlanicami EU glede na 
osnovna digitalna znanja in spretnosti za obdobje 2015–2018. Ocene za države 
članice EU so na splošno skladne z drugimi državami: povprečje teh dveh skupin je bilo 
leta 2018 zelo podobno, ocene za štiri države članice z najboljšimi rezultati in štiri z 
najslabšimi rezultati pa so bile v zadevnem obdobju skladne s tistimi za države 
nečlanice EU z najboljšimi rezultati in tiste z najslabšimi rezultati. Po podatkih iz 
indeksa I-DESI je bilo več držav – devet od 28 držav članic EU in pet od 17 držav 
nečlanic EU – leta 2018 ocenjenih nižje kot v prejšnjih letih. 
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Slika 8 – Indeks I-DESI: Mednarodna primerjava prebivalstva z vsaj 
osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi v obdobju 2015–2018 

 
Opomba: kazalnik indeksa I-DESI za osnovna digitalna znanja in spretnosti temelji na kazalnikih in 
izračunih OECD. Za več podrobnosti glej Prilogo I. Skupini štirih držav članic z najboljšimi rezultati in 
štirih z najslabšimi rezultati ne vključujeta vsako leto istih držav. Po navedbah izvajalca so podatki za 
leto 2018 ocenjeni na podlagi najboljših razpoložljivih metod za pripis manjkajočih vrednosti. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi nabora podatkov iz poročila I-DESI 2020 

20 Drugi vir podatkov o ravneh digitalnih znanj in spretnosti ljudi v različnih državah 
je program OECD za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih. To ocenjevanje 
temelji na raziskavi, s katero se merijo kompetence odraslih v zvezi s ključnimi znanji in 
spretnostmi na področju obdelave informacij – besedilne spretnosti, matematične 
spretnosti in reševanje problemov (oziroma digitalna znanja in spretnosti) – ter v zvezi 
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s tem, kako svoja znanja in spretnosti uporabljajo doma, na delovnem mestu in v širši 
skupnosti za reševanje problemov, s katerimi se običajno srečujejo kot uporabniki IKT v 
sodobnih družbah. Ocenjevanje je osredotočeno na kognitivne vidike reševanja 
problemov, uporaba IKT je pri tem drugotnega pomena. Za razliko od indeksa DESI 
ocenjevanje vključuje preizkus in ne samoocene, zato so rezultati lahko bolj objektivni. 
Od 21 držav članic EU (ali regij držav članic), ki so bile vključene, je bil v 17 izveden del 
ocenjevanja, ki se je nanašal na digitalna znanja in spretnosti (slika 9). 

Slika 9 – Kompetence odraslih pri reševanju problemov (delež 
prebivalstva) 

 
Opombe: raziskava je bila izvedena v treh krogih: v obdobjih 2011–2012 in 2013–2014 ter leta 2017 
(Priloga I). 

Ciper, Francija, Italija in Španija so sodelovali pri preizkusih računanja in pismenosti, vendar so se 
odločili, da ne bodo sodelovali pri preizkusu reševanja problemov.  

Kategoriji raven 1 in pod ravnjo 1 se na splošno ujemata z osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi. 

Vir: graf Evropskega računskega sodišča na podlagi podatkov OECD 
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21 Rezultati raziskave OECD so na splošno skladni z indeksom DESI, kar kaže na to, da 
v splošnem na področju digitalnih znanj in spretnosti najboljše rezultate dosegajo 
nordijske države ter da se pet držav članic EU z najboljšimi rezultati v EU uvršča tudi 
med države z najboljšimi rezultati na svetu. Podobno se tudi države članice s slabimi 
rezultati v okviru indeksa DESI uvrščajo pod povprečje OECD. 

Ukrepi EU do leta 2020 

Strateške pobude v podporo digitalnim znanjem in spretnostim 

22 EU že skoraj dve desetletji priznava vrzeli v znanjih in spretnostih na področju 
IKT18. V tem kontekstu je Svet v sklepih z dne 12. maja 200919 določil strateški okvir za 
evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020), leta 2010 pa je bil v 
strategijo Evropa 202020 v okviru Evropske digitalne agende vključen element digitalnih 
znanj in spretnosti (odstavek 04). Strategija Evropa 2020 je vključevala tudi „Program 
za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta” za posodobitev trgov dela ter 
opolnomočenje ljudi z vseživljenjskim razvijanjem njihovih znanj in spretnosti, da bi se 
izboljšalo vključevanje delavcev in bolje uskladila povpraševanje po delovni sili in njena 
ponudba, tudi z mobilnostjo delavcev. 

23 EU je od leta 2010 vzpostavila več različnih pobud, s katerimi se obravnavajo 
digitalna znanja in spretnosti – pogosto v okviru širših ukrepov. Tema je široka in 
vključuje veliko deležnikov na številnih ravneh: na primer velik del prebivalstva, 
različne ravni države, izobraževanje in industrijo. Rezultat je vrsta ukrepov na ravni EU, 
ki se izvajajo vzporedno, delno pa se med seboj tudi prepletajo. V tabeli 1 je pregled 
ukrepov, predstavljenih v nadaljevanju, skupaj s priporočilom Sveta iz leta 2018 o 
ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (okvir 1) in najnovejšo različico 
evropskega okvira digitalnih kompetenc za državljane (odstavek 09). Iz tabele je 
razvidno tudi, da je od leta 2016 večji poudarek na digitalnih ali osnovnih znanjih in 
spretnostih, čeprav se z ukrepi pogosto še naprej obravnavajo druga znanja in 

                                                       
18 Glej eEurope 2002: Impact and Priorities, A communication to the Spring European Council 

in Stockholm, z dne 23. in dne 24. marca 2001 (COM(2001) 140 final) ali ministrsko izjavo z 
dne 11 junija 2006, Riga, Latvija. 

19 Sklepi sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v 
izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“). 

20 Sporočilo Komisije: Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, 
COM(2010) 2020 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24226a&from=PL
https://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/documents/declaration_riga.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=sl
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spretnosti, ravni znanj in spretnosti ali ciljne skupine, namesto da bi bili posebej 
osredotočeni na osnovna digitalna znanja in spretnosti odraslih. 

Tabela 1 – Potekajoči ukrepi EU ter področja znanj in spretnosti, ravni 
znanj in spretnosti ter starostne skupine, ki jih pokrivajo 

Ukrep EU Področje znanj in 
spretnosti 

Ravni znanj in 
spretnosti 

Starostna 
skupina 

Evropska digitalna 
agenda (2010) 

sedem prednostnih 
področij, vključno z 
digitalnimi znanji in 
vključevanjem 

vse ravni 
starostne 
skupine 16–74 
let 

Okvir digitalnih 
kompetenc za 
državljane (2013) 

digitalna znanja in 
spretnosti 

vse ravni znanj in 
spretnosti 

vse starostne 
skupine 

Strategija za enotni 
digitalni trg (2015) 

izrecno navedene 
digitalne spretnosti 
in znanja, poleg tega 
pa so zajeta tudi 
druga področja 

vse ravni, s 
posebno 
omembo 
osnovnih znanj in 
spretnosti 

vse starostne 
skupine 

Pobuda za 
digitalizacijo evropske 
industrije (2016) 

osredotočenost na 
digitalizacijo vse ravni vse starostne 

skupine 

Poti izpopolnjevanja 
(2016) 

vsa področja znanj 
in spretnosti osnovna raven1 odrasli2 

Koalicija za digitalno 
pismenost in delovna 
mesta (2016) 

digitalna znanja in 
spretnosti 

vse ravni znanj in 
spretnosti 

mladi in 
odrasli 

Priporočilo Sveta o 
ključnih kompetencah 
za vseživljenjsko 
učenje (2018) 

osem kompetenc, 
vključno z digitalno 
kompetenco 

poudarek na 
osnovnih znanjih 
in spretnostih 

vse starostne 
skupine 

1 Cilj je odraslim omogočiti, da dosežejo raven 3 ali 4 EOK (srednješolska raven). 
2 Odrasli, ki niso upravičeni do podpore v okviru jamstva za mlade. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 
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Obdobje 2010–2015: Ni bilo ukrepov, ki bi bili posebej usmerjeni v osnovna digitalna 
znanja in spretnosti odraslih 

24 Eden od ciljev okvira ET 2020 je bil okrepiti ustvarjalnost in inovativnost na vseh 
ravneh izobraževanja in usposabljanja. Z njim se je spodbujalo, da vsi državljani 
pridobijo splošna znanja in spretnosti, kot je digitalna kompetenca. V skupnem 
poročilu Sveta in Komisije za leto 2015 o izvajanju okvira ET 202021 je navedeno, da bi 
bilo treba z okvirom bolje podpirati odziv na dolgoročne izzive, vključno z digitalno 
dobo. 

25 Glavni namen Evropskega programa za digitalne tehnologije22 sta bila hitrejša 
vzpostavitev hitrega interneta in izkoriščanje prednosti enotnega digitalnega trga v 
gospodinjstvih in podjetjih. Njegova splošna cilja sta bila: do leta 2015 povečati redno 
uporabo interneta s 60 % na 75 %, v primeru invalidnih oseb pa z 41 % na 60 %, in 
prepoloviti odstotek ljudi (na 15 %), ki še nikoli niso uporabili interneta. Oba cilja sta 
bila izpolnjena. Tudi v Evropski digitalni agendi je bilo priznano pomanjkanje digitalne 
pismenosti in predlagano, da se digitalna pismenost in usposobljenost uvrstita kot 
prednostni nalogi v uredbi o ESS (za obdobje 2014–2020) ter da se do leta 2012 
razvijejo orodja za opredeljevanje in priznavanje usposobljenosti strokovnjakov in 
uporabnikov IKT. 

26 Program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta23 je imel štiri ključne 
prednostne naloge politik, od katerih je bila ena osredotočena na celovito 
vseživljenjsko učenje. Njen cilj je bil do leta 2012 predlagati pristop in orodja na ravni 
EU, s katerimi bi se države članice podpirale pri vključevanju kompetenc IKT in digitalne 
pismenosti v ključne politike vseživljenjskega učenja. Osnovna digitalna znanja in 
spretnosti niso bila posebej omenjena med ključnimi nalogami programa. 

                                                       
21 Uradni list C417 z dne 15.12.2015. 

22 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij: Evropska digitalna agenda, COM(2010) 245 final. 

23 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij – Program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta: evropski 
prispevek k polni zaposlenosti, COM(2010) 682 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/ALL/?uri=celex:52010DC0245
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:52010DC0682
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Komisija je priznala, da se zahteve na trgu dela povečujejo, ter povečala 
osredotočenost na osnovna digitalna znanja in spretnosti 

27 Komisija je leta 2015 po pregledu napredka pri izvajanju strategije Evropa 202024 
objavila strategijo za enotni digitalni trg25. V njej je bilo poudarjeno, da so za programe 
odgovorne predvsem države članice, vendar bo „Komisija […] obravnavala digitalne 
spretnosti in znanja kot ključni element svojih prihodnjih pobud za izobraževanje in 
usposabljanje”. Poleg tega je Komisija v njej priznala, da je kljub povečanju deleža 
prebivalstva z osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi za dosego potrebne deleža 
prebivalstva s takšnimi znanji in spretnostmi treba storiti še veliko (odstavka 01 in 14). 

28 V pobudi za digitalizacijo evropske industrije26 iz leta 2016 je navedeno, da so 
digitalna znanja in spretnosti ključna za vzpostavitev enotnega digitalnega trga, vendar 
je bilo poudarjeno, da se povečuje tudi povpraševanje po drugih dopolnilnih znanjih in 
spretnostih, kot so podjetniška, vodstvena ter inženirska. Eden od ključnih ukrepov 
pobude za digitalizacijo evropske industrije za nadaljnji razvoj teh znanj in spretnosti je 
bil nadgraditi veliko koalicijo za digitalna delovna mesta, tj. prejšnjo pobudo, ki se je 
začela izvajati leta 2013. 

29 Po pobudi za digitalizacijo evropske industrije je bila v novem programu znanj in 
spretnosti iz leta 201627 priznana potreba po tem, da imajo vsi državljani vsaj osnovna 
znanja in spretnosti, vključno z digitalnimi. Poleg tega so bili v njem opredeljeni tudi 
specifični ukrepi za povečanje digitalnih znanj in spretnosti v Evropi. Ključna ukrepa 
novega programa znanj in spretnosti, usmerjena v osnovna digitalna znanja in 
spretnosti, sta bili pobuda poti izpopolnjevanja ter koalicija za digitalno pismenost in 
delovna mesta. Hkrati je Komisija še naprej sodelovala z deležniki pri razvoju orodij za 

                                                       
24 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij: Ocena izvajanja strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, COM(2014) 130 final. 

25 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij: Strategija za enotni digitalni trg za Evropo, COM(2015) 192 final. 

26 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij: Digitalizacija evropske industrije – Izkoriščanje vseh prednosti 
enotnega digitalnega trga, COM(2016) 180 final. 

27 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij: Novi program znanj in spretnosti za Evropo, COM(2016) 381 final, 
in Resolucija Sveta o programu za nova znanja in spretnosti za vključujočo in konkurenčno 
Evropo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:52014DC0130
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0180&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016G1215(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016G1215(01)
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ocenjevanje in vrednotenje kompetenc, da bi javnim organom in zasebnim subjektom 
pomagala izboljšati storitve na področju orientacije, usposabljanja in mentorstva, ki jih 
ponujajo. 

30 Pobuda poti izpopolnjevanja je namenjena odraslim z nizko ravnjo znanj in 
spretnosti, z njo pa naj bi se jim pomagalo pridobiti minimalno raven pismenosti, 
računanja ter digitalnih znanj in spretnosti. Ta program se lahko podpre s sredstvi EU, 
vključno s sredstvi ESS, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in programa 
Erasmus+, vendar za osnovna digitalna znanja in spretnosti niso bila posebej dodeljena 
nobena sredstva. V poročilu o izvajanju iz februarja 201928 je bilo ugotovljeno, da je 
več držav članic prednostno obravnavalo digitalna znanja in spretnostim, pri čemer so 
ukrepe podpirale s sredstvi ESS. Vendar je bilo v poročilu navedeno tudi, da več 
ukrepov ni ustrezalo obsegu izziva, saj je bilo vanje vključenih le nekaj tisoč ljudi iz 
ciljne skupine nizko usposobljenih odraslih, ki zajema približno 61 milijonov oseb. Poleg 
tega so bili ukrepi, ki jih je sofinancirala EU, kljub vse večjemu poudarku na digitalnih 
znanjih in spretnostih osredotočeni bolj na poklicna znanja in spretnosti ter 
zaposlovanje in ne na digitalna znanja in spretnosti, čeprav je taka znanja in spretnosti 
mogoče ustrezno vključiti v poklicno usposabljanje. Na podlagi tega poročila je Svet29 
izrazil nadaljnjo podporo pobudi poti izpopolnjevanja in Komisijo pozval, naj njeno 
izvajanje podpre z namenskimi razpisi za zbiranje predlogov. 

31 V koalicijo za digitalno pismenost in delovna mesta (v nadaljnjem besedilu: 
koalicija) so združeni države članice, podjetja, socialni partnerji, neprofitne organizacije 
in izvajalci izobraževanja z namenom obravnave pomanjkanja digitalnih znanj in 
spretnosti na štirih področjih: digitalna znanja in spretnosti za vse, digitalna znanja in 
spretnosti za delovno silo, digitalna znanja in spretnosti za strokovnjake na področju 
IKT ter digitalna znanja in spretnosti v izobraževanju. Poleg cilja podpiranja razvoja 
celovitih nacionalnih strategij držav članic za digitalna znanja in spretnosti do sredine 
leta 2017 je imela koalicija naslednje cilje, ki jih je bilo treba doseči do leta 2020: 

o usposobiti milijon brezposelnih mladih za prosta digitalna delovna mesta, 

o podpreti izpopolnjevanje in preusposabljanje delovne sile ter zlasti sprejeti 
konkretne ukrepe za podporo MSP, 

                                                       
28 Commission Staff Working Document: Council Recommendation on Upskilling Pathways: 

New Opportunities for Adults, Taking stock of implementation measures, SWD(2019) 89 
final. 

29 Sklepi Sveta o izvajanju Priporočila Sveta o poteh izpopolnjevanja: nove priložnosti za 
odrasle (2019/C 189/04). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG0605(01)&from=SL
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o posodobiti izobraževanje in usposabljanje, da se vsem učencem in učiteljem 
zagotovi možnost uporabe digitalnih orodij in gradiva pri poučevanju in učenju, 

o preusmeriti in dati na voljo finančna sredstva za podporo digitalnih znanj in 
spretnosti ter ozaveščati o njihovi pomembnosti. 

32 Po navedbah Komisije so imele do junija 2019 skoraj vse države članice 
nacionalne strategije, ki so zajemale digitalna znanja in spretnosti, 25 držav članic pa je 
do sredine leta 2020 vzpostavilo nacionalne koalicije. V začetku leta 2021 je imela 
koalicija približno 550 članov, ki so med decembrom 2016 in julijem 2018 skoraj 
11 milijonom Evropejcev vseh starostnih skupin (približno polovica jih je bila 
osnovnošolcev in srednješolcev) omogočali, da izboljšajo svoja digitalna znanja in 
spretnosti30. V Prilogi II je pregled napredka pri izvajanju nacionalnih strategij in 
dejavnosti nacionalnih koalicij za štiri ciljne skupine31. Vendar ni podatkov o tem, 
koliko so bile te dejavnosti usmerjene v osnovna digitalna znanja in spretnosti odraslih. 
Komisija spremlja zaveze članov koalicije z namenskim orodjem32, sistema za 
spremljanje specifičnih ciljev koalicije pa nima. 

Spremljanje digitalnih znanj in spretnosti v okviru evropskega semestra 

33 Komisija raven digitalnih znanj in spretnosti v državah članicah EU spremlja tudi v 
okviru evropskega semestra. Iz tabele 2 je razvidno, da se je od leta 2017 število 
omemb in priporočil v zvezi z digitalnimi znanji in spretnostmi na splošno povečevalo. 
Leta 2020 so bila znanja in spretnosti omenjena v zvezi z vsemi državami članicami, 
devet od njih pa je prejelo priporočila v zvezi z digitalnimi znanji in spretnostmi33, 
vendar se nobeno od njih ni posebej nanašalo na osnovna digitalna znanja in 
spretnosti. V okviru 2 je predstavljen odziv ene od držav članic na nedavno priporočilo 
v okviru evropskega semestra. 

                                                       
30 Glej spletno stran EU o koaliciji. 

31 Glej informativne preglede o nacionalnih koalicijah (stanje na dan 30. oktobra 2020). 

32 Orodje Pledgeviewer, ki ga uporablja koalicija. 

33 Avstrija, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Madžarska, Luksemburg, Portugalska in Združeno 
kraljestvo. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/109-million-people-reached-upskilling-activities-digital-skills-and-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-coalitions
https://pledgeviewer.eu/
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Tabela 2 – Število držav članic, ki so prejele priporočila za posamezne 
države v okviru evropskega semestra 

Priporočila za posamezne države 2017 2018 2019 2020 

Države članice, v zvezi s katerimi so 
bila omenjena znanja in spretnosti 27 27 28 28 

Države članice, ki so prejele 
priporočila za znanja in spretnosti 5 9 18 10 

Države članice, ki so prejele 
priporočila za digitalna znanja in 
spretnosti 

0 3 6 9 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi publikacij EU o evropskem semestru 

Okvir 2 

Odgovor Finske na priporočilo v okviru evropskega semestra 
Finska glede na kazalnike indeksa DESI in OECD za osnovna digitalna znanja in 
spretnosti dosega visoke rezultate. Nima strategije, ki bi bila posebej usmerjena v 
osnovna digitalna znanja in spretnosti, ampak se je odločila za celovitejši pristop. 

Leta 2018 je prenovila svoj sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s 
čimer je ustvarila skupno pot v okviru tega sistema, ki je na voljo mladim in 
odraslim ne glede na njihovo starost in preteklo izobraževanje. Finska vlada na 
podlagi priporočila v okviru evropskega semestra34 za leto 2019, naj „izboljša[…] 
znanj[a] in spretnosti ter aktivno vključevanje, zlasti z ustreznimi in dobro 
integriranimi storitvami za brezposelne in delovno neaktivne”, pripravlja reformo 
okvira za nenehno učenje, da bi imelo več državljanov sekundarno in terciarno 
izobrazbo. 

Erasmus+ in ESS sta bila glavna vira financiranja na področju digitalnih 
znanj in spretnosti 

34 EU ni dodelila posebnih sredstev pobudam, opisanim v prejšnjem oddelku, ki so 
bile vključene v obstoječe tokove financiranja. Komisija ne določa omejenega 
financiranja specifično za osnovna digitalna znanja in spretnosti, in sicer v skladu s 
svojim ciljem za podpiranje sistemov poučevanja in usposabljanja, ki so osredotočeni 

                                                       
34 Priporočilo za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim programom Finske za 

leto 2019 in mnenje Sveta o programu stabilnosti Finske za leto 2019, COM(2019) 526 final. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1560258806189&uri=CELEX:52019DC0526


 28 

 

na različne ciljne skupine in kompetence, vključno z digitalnimi znanji in spretnostmi 
poleg npr. usposabljanja, povezanega z delom, ustvarjalnosti in kritičnega razmišljanja. 
Po mnenju Komisije zaradi velikega števila programskih ciljev omejevanje specifičnih 
zneskov ne bi bilo dovolj fleksibilno za prilagajanje programov lokalnim potrebam. 

35 Sodišče je analiziralo sredstva, porabljena za osnovna digitalna znanja in 
spretnosti v okviru izobraževanja in usposabljanja odraslih. Glavna vira financiranja sta 
program Erasmus+ (ki ga na ravni EU upravljata Komisija in Izvajalska agencija za 
izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo) in ESS, za katerega se uporablja 
deljeno upravljanje. V okviru 3 je predstavljen program za konkurenčnost podjetij in 
MSP (COSME). 

Okvir 3 

COSME – program za MSP 
COSME je program EU za MSP, za katerega se uporablja neposredno upravljanje, s 
proračunom 2,3 milijarde EUR za obdobje 2014–2020. MSP so eden od ključnih 
elementov gospodarstev EU: od vsakih desetih podjetij v EU jih je devet MSP, v 
njih pa je dve tretjini delovnih mest v Evropi. Projekti v okviru programa COSME 
niso posebej osredotočeni na osnovna digitalna znanja in spretnosti, temveč na 
digitalna znanja in spretnosti za strokovnjake s področja IKT. 

36 Erasmus+ je program EU za podpiranje ukrepov na področjih izobraževanja in 
usposabljanja, mladih in športa, njegov skupni proračun za obdobje 2014–2020 pa je 
znašal 16,45 milijarde EUR. Študentom, vodjem usposabljanja in učiteljem omogoča 
učno mobilnost ter je namenjen izboljšanju kakovosti izobraževanja in spodbujanju 
inovacij s sodelovanjem in podporo reformam politik. 17 % njegovega proračuna je bilo 
dodeljenih za poklicno izobraževanje in usposabljanje, 3,9 % pa za izobraževanje 
odraslih35. V zakonodaji o programu Erasmus+ digitalna znanja in spretnosti niso 
posebej omenjena, vendar je navedeno, da je treba izboljšati raven ključnih kompetenc 
in spretnosti, „zlasti glede njihove ustreznosti na trgu dela in njihovega prispevka h 
kohezivni družbi, zlasti s povečanimi priložnostmi za učno mobilnost in z okrepljenim 
sodelovanjem med svetom izobraževanja in usposabljanja ter svetom dela”36. Digitalna 

                                                       
35 Člen 18 Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

11. decembra 2013 o uvedbi programa Erasmus+: program Unije za izobraževanje, 
usposabljanje, mladino in šport. 

36 Člen 5(1)(a) Uredbe št 1288/2013. 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
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znanja in spretnosti so bila omenjena v vseh letnih delovnih programih zadnjih sedem 
let. 

37 Vendar v letnih poročilih o izvajanju in vmesnem poročilu digitalna znanja in 
spretnosti (osnovna ali visoka raven) niso posebej omenjena, saj zanje ne obstaja 
specifičen kazalnik izložkov/rezultatov. Izmed kazalnikov za ocenjevanje programa bi 
bil takemu za merjenje digitalnih znanj in spretnosti še najbliže naslednji: „Odstotek 
udeležencev, ki izjavljajo, da so povečali svoje ključne kompetence37“, ki pa je 
subjektivno merilo, saj v glavnem temelji na dojemanju udeležencev, o katerem ti sami 
poročajo38 v razgovorih in anketah. Glede na vmesno vrednotenje programa Erasmus+ 
je 89 % vseh učečih se v poklicnem izobraževanju in usposabljanju menilo, da so svoja 
poklicna znanja in spretnosti izboljšali39. 

38 Ob koncu leta 2019 je bilo v okviru programa Erasmus+ približno 16 000 projektov 
povezanih s področji IKT – nove tehnologije – digitalne kompetence, vključno s 
približno 4 300 projekti za izobraževanje odraslih ter poklicno izobraževanje in 
usposabljanje40. Z večino teh projektov se prispeva k pridobivanju veliko različnih znanj 
in spretnosti, vključno z osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi za vse starostne 
skupine. Na primer, s projektom o novih tehnologijah za poučevanje tujih jezikov se ne 
obravnava problem nizke ravni digitalnih znanj in spretnosti, temveč se uvajajo 
digitalne metode pri poučevanju. Pri analizi Sodišča se je pokazalo, da se je izključno na 
digitalna znanja in spretnosti nanašalo 133 teh projektov, na pridobivanje osnovnih 
digitalnih znanj in spretnosti odraslih pa jih je bilo omejenih le 18. Drugi projekti so na 
primer zajemali pridobivanje specializiranih znanj in spretnosti na področju IKT ali nove 
metode izobraževanja, kot so spletne platforme za učenje. To pomeni, da se je s 
približno 14 % projektov programa Erasmus+ za podpiranje izključno digitalnih 
kompetenc obravnavalo pridobivanje osnovnih digitalnih znanj in spretnosti odraslih. 
Za vse projekte, ki se podpirajo v okviru programa Erasmus+, je ta delež manjši od 
0,1 %. V okviru 4 sta primera dveh različnih načinov podpiranja osnovnih digitalnih 
znanj in spretnosti. 

                                                       
37 Priloga I k Uredbi št. 1288/2013 – „Kazalniki za ocenjevanje programa”. 

38 Odstavek 74 Posebnega poročila št. 22/2018 – Mobilnost v okviru programa Erasmus+: 
milijoni izmenjav in večplastna evropska dodana vrednost, toda merjenje smotrnosti 
poslovanja je treba še izboljšati. 

39 Commission Staff Working Document: Mid-term evaluation of the Erasmus+ programme 
(2014–2020), SWD(2018) 40 final, str. 138, tabela s pregledom rezultatov Overview of 
results. 

40 Spletišče Evropske komisije o rezultatih projektov v okviru programa Erasmus+. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
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Okvir 4 

Projekti v okviru programa Erasmus+ za izboljšanje osnovnih 
digitalnih znanj in spretnosti 

Projekt TICTac+5541 
Tehnike kombiniranega učenja za osebe, starejše od 55 let, vključujejo 
usposabljanje učiteljev, ki želijo kar najbolj spodbuditi in opolnomočiti svoje 
starejše učence za premagovanje ovir s področja IKT. V okviru projekta se to 
dosega s spodbujanjem uporabe IKT, vendar na kritičen način in ob upoštevanju 
življenjskih razmer in potreb učencev. Za dosego teh ciljev so bili načrtovani 
programi izmenjave učiteljev med več državami EU (Finska, Nizozemska, Slovaška, 
Madžarska, Združeno kraljestvo in Estonija). Med temami so: naprave za 
vsakodnevna znanja in spretnosti, usposabljanje na področju inovacij in 
ustvarjalnosti, podprto z IKT, ter uporaba spletnih aplikacij za izboljšanje jezikovnih 
tečajev. 

Projekt IDEAL – Integrating Digital Education in Adult Literacy42 

Projekt IDEAL je strateško partnerstvo med Finsko, Belgijo, Irsko, Italijo, 
Nizozemsko in Norveško, ki vključuje pet izvajalcev izobraževanja odraslih in eno 
nevladno organizacijo. Projekt je bil osredotočen na izboljšanje digitalnih znanj in 
spretnosti tistih, ki izobražujejo odrasle in delajo s prikrajšanimi skupinami, da bi 
izboljšali zaposljivost, poklicno usposabljanje in skupnostno učenje nizko 
usposobljenih učečih se odraslih. 

V okviru projektne skupine IDEAL se je preučevalo, katera znanja in spretnosti so 
potrebna v različnih kontekstih ter kako bi bilo mogoče razvijati kompetence 
učiteljev z izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks. Zaradi sodelovanja pri 
projektu so učitelji in vodje usposabljanj postali bolj usposobljeni in samozavestni 
pri vključevanju inovativnih digitalnih metod v svoje vsakodnevno poučevanje, 
vključno z uporabo multimedijskih vsebin, videoposnetkov, virtualnih učnih okolij, 
družbenih medijev in videoiger. 

                                                       
41 Spletna stran programa Erasmus+ za projekt TICTac+55: Combined Learning Techniques for 

People 55+. 

42 Spletna stran programa Erasmus+ za projekt IDEAL – Integrating Digital Education in Adult 
Literacy. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-ES01-KA104-037163
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-ES01-KA104-037163
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-ES01-KA104-037163
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-FI01-KA204-009084
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-FI01-KA204-009084
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39 V okviru ESS se podpirajo ukrepi, povezani z vrsto ciljev, vključno z zaposlovanjem 
ter boljšim izobraževanjem in usposabljanjem. V zakonodaji za obdobje 2014–2020 so 
digitalna znanja in spretnosti43 navedena kot področje, h kateremu bi bilo v okviru ESS 
mogoče prispevati z njegovimi naložbenimi prioritetami, vključno s tistimi, povezanimi 
z vseživljenjskim učenjem ter poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem. Na sliki 10 
je prikazano, da sta ti prednostni nalogi na četrtem in petem mestu po višini dodeljenih 
sredstev ESS, ki znašajo 14,6 milijarde EUR. 

Slika 10 – Načrtovane dodelitve ESS za različna področja ukrepanja 

 
Vir: izračuni Evropskega računskega sodišča na podlagi odprte podatkovne platforme za sklade ESI. 

40 V okviru skladov, kot je ESS, za katere se uporablja deljeno upravljanje, države 
članice sredstva dodeljujejo po lasti presoji v okviru partnerskih sporazumov in 
operativnih programov (v nadaljnjem besedilu: programi). Komisija je v svojih 
dokumentih o stališču iz leta 2012 opozorila na to, da bi moralo več držav pri pripravi 
zgoraj omenjenih dokumentov razmisliti o prednostni obravnavi digitalnih znanj in 
spretnosti – tabela 3. 

                                                       
43 Člen 3(2)(b) Uredbe (ES) št. 1304/2013. 

Aktivno vključevanje

Dostop do 
zaposlitve in 

mobilnost delavcev

Podpora za predšolsko vzgojo 
ter osnovnošolsko in 

srednješolsko izobraževanje

Krepitev enake dostopnosti 
vseživljenjskega učenja

Krepitev poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja

Trajnostno 
vključevanje mladih 

na trg dela

Prilagajanje 
delavcev, podjetij in 

podjetnikov na 
spremembe

Dostop do terciarnega in 
enakovrednega 
izobraževanja

Izboljšanje dostopa do 
storitev

Naložbe v institucionalne 
zmogljivosti

Drugih 12 kod

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf
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Tabela 3 – Prednostne naloge v zvezi z digitalnimi znanji in spretnostmi v 
dokumentih Komisije o stališču iz leta 2012 

Tematski cilji, v okviru katerih so navedena 
digitalna znanja in spretnosti Države članice 

Povečanje dostopnosti IKT ter njihove uporabe 
in kakovosti BG, CZ, EE, ES, HR, IT, LV in PT 

Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega 
zaposlovanja ter podpora mobilnosti delovne 
sile 

AT in DE 

Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in 
poklicno usposabljanje za spretnosti in 
vseživljenjsko učenje 

HU, RO, SE in SI 

Digitalna znanja in spretnosti/kompetence niso 
omenjene 

BE, CY, DK, EL, FR, FI, IE, LT, LU, 
MT, NL, PL, SK in UK 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi dokumentov Komisije o stališču iz leta 2012 

41 Sodišče je na podlagi svoje analize sredstev, ki so jih dodelile države članice, 
ugotovilo, da je bilo usposabljanje v zvezi z IKT na področju izobraževanja odraslih ali 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja načrtovano v okviru 29 programov v 
10 državah članicah od 187 programov ESS v 28 državah članicah (tabela 4). Skupni 
znesek načrtovanih dodelitev za 28 držav članic v okviru tematskega cilja ESS na 
področju izobraževanja in usposabljanja znaša manj kot 0,6 % vseh sredstev, 
dodeljenih v okviru ESS za obdobje 2014–2020. 
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Tabela 4 – Programi ESS, s katerimi se v državah članicah podpira 
usposabljanje odraslih na področju digitalnih znanj in spretnosti 

Država članica 

Načrtovani znesek 
za usposabljanje 

odraslih na 
področju IKT  

(v milijonih EUR) 

Dodeljena 
podpora EU za 
operacije, ki jih 

izbere organ 
upravljanja  

(v milijonih EUR) 

Skupni odhodki, ki 
so jih upravičenci 

prijavili organu 
upravljanja in ki so 

bili sporočeni 
Komisiji  

(v milijonih EUR) 

Poljska 154,7 201,3 148,4 

Slovaška 132,5 5,8 3,7 

Italija 58,7 26,5 31,5 

Estonija 55,5 30,7 18,1 

Madžarska 51,6 134,8 41,6 

Finska 16,9 5,9 7,5 

Španija* 5,0 25,2 13,7 

Luksemburg 0,3 1,2 0,8 

Francija ni naveden v 
programih 1,5 3,0 

Združeno kraljestvo ni naveden v 
programih 5,5 4,6 

Skupaj 475,3* 438,4 272,8 
Opombe: vsi podatki so z dne 31. decembra 2019. Skupni znesek za kategorijo „Načrtovani znesek” ne 
vključuje podatkov za Francijo in Združeno kraljestvo, vključuje pa jih za kategorijo „Dodeljena podpora”. 
* Ker za španski program 2014ES05SFOP016 – Extremadura podatki za leto 2019 niso na voljo, skupni 
znesek vključuje le združene podatke do leta 2018. 

Vir: odprta podatkovna platforma skladov ESI. 

42 Glede na tabelo 4, ki temelji na letnem poročanju držav članic Komisiji, je deset 
držav članic, ki so načrtovale uporabo ESS za digitalna znanja in spretnosti v okviru 
tematskega cilja na področju izobraževanja in usposabljanja, do konca leta 2019 
prevzelo obveznosti za skupaj 92 % sredstev za projekte in porabilo 57 % sredstev (glej 
podrobnosti v Prilogi III). Med državami članicami so velike razlike: pri nekaterih 
programih niso nastali nobeni stroški, medtem ko so bili v okviru drugih že izbrani 
projekti z znatno višjimi stroški od načrtovanih. Te države članice so za podporo 
pridobivanju digitalnih znanj in spretnosti v okviru vseživljenjskega učenja ter 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja skupaj dodelile 439 milijonov EUR 
sredstev ESS, kar je 0,5 % skupnih sredstev, dodeljenih v okviru ESS za obdobje 2014–

https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Categorisation/ESIF-2014-2020-categorisation-ERDF-ESF-CF-planned-/3kkx-ekfq
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2020. V okviru ESS bi bilo k pridobivanju digitalnih znanj in spretnosti mogoče 
prispevati tudi prek drugih tematskih ciljev, kot so cilji v zvezi z zaposlovanjem, 
socialnim vključevanjem ali krepitvijo institucionalnih zmogljivosti, s čimer bi se skupna 
podpora povečala na približno 2 % vseh dodeljenih sredstev ESS. 

Učinek ukrepov pomoči za omilitev posledic zaradi COVID-19, ki jih izvaja 
Komisija, na načrtovanje programov za obdobje 2014–2020 (Erasmus, 
operativni programi v okviru ESS), ki so povezani z digitalnimi znanji in 
spretnostmi 

43 Kot odziv na krizo zaradi COVID-19 naložbena pobuda v odziv na koronavirus 
(CRII) in uredba CRII Plus državam članicam omogočata prožnost pri uporabi obstoječih 
neporabljenih sredstev in njihovem preusmerjanju na področja, na katerih so najbolj 
potrebna. Konec novembra 2020 je 22 držav članic (in Združeno kraljestvo) z uporabo 
prožnosti, ki jo omogočata pobuda CRII in uredba CRII Plus, zaprosilo za 151 sprememb 
svojih programov v okviru ESS. V nekaterih primerih je to vključevalo prenos sredstev iz 
projektov na področju digitalnih znanj in spretnosti. 

44 Predlagan sveženj pomoči pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-
EU)44 vključuje 47,5 milijarde EUR dodatnih sredstev, ki bodo na voljo za programsko 
obdobje 2014–2020 za sklade kohezijske politike, vključno z ESS. Kar zadeva ESS, bi 
lahko ukrepi, ki se financirajo v okviru pobude REACT-EU, zajemali digitalna znanja in 
spretnosti. 

45 V okviru programa Erasmus+ so bili objavljeni izredni razpisi za podpiranje 
pripravljenosti na digitalno izobraževanje, s katerimi je bilo za podporo projektom na 
področju šolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter 
visokošolskega izobraževanja dodeljenih 100 milijonov EUR. Rok za prijavo na te 
razpise je bil 29. oktober 2020, rezultati pa ob zaključevanju tega pregleda še niso bili 
na voljo. Ker pa razpisi niso bili usmerjeni v izobraževanje odraslih, je po mnenju 
Komisije malo verjetno, da bi se s katerim od projektov podpirala osnovna digitalna 
znanja in spretnosti odraslih. 

                                                       
44 Predlog za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 

št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in ureditev izvrševanja v okviru cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta”, da se zagotovi pomoč spodbujanju odprave posledic 
krize v okviru pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva (REACT-EU), COM(2020) 451 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0451&lang1=EN&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&_csrf=6b42d871-b7de-4147-ab36-a1c388ce3644
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Predlogi EU za prihodnost (2021–2027) 

Program znanj in spretnosti za Evropo 

46 V programu znanj in spretnosti za Evropo45 so določeni količinsko opredeljivi cilji 
za izpopolnjevanje (izboljšanje obstoječih znanj in spretnosti) in preusposabljanje 
(usposabljanje za nova znanja in spretnosti), ki jih je treba doseči v naslednjih petih 
letih. Omenjeni program je prvi predlog, v katerem so določene specifične ciljne 
vrednosti glede povečanja deleža državljanov z vsaj osnovnimi digitalnimi znanji in 
spretnostmi: s 56 % v letu 2019 na 70 % v letu 2025, mejnikov za dosego tega cilja pa 
ne vključuje. 

47 Komisija ocenjuje, da je za uresničitev ciljev programa letno potrebnih 
48 milijard EUR iz javnega in zasebnega sektorja skupaj. V programu je kot možnih 
virov financiranja za obdobje 2021–2027 navedenih devet skladov EU. Glavni skladi so 
mehanizem za okrevanje in odpornost s skupnim predlaganim proračunom v višini 
673,3 milijarde EUR, ESS+ s predlaganim proračunom v višini 87,9 milijarde EUR in 
program Erasmus s predlaganim proračunom v višini 23,4 milijarde EUR. 

Mehanizem za okrevanje in odpornost 

48 Z mehanizmom za okrevanje in odpornost bo za podporo reformam in naložbam, 
ki naj bi jih izvedle države članice, na voljo 673,3 milijarde EUR posojil in nepovratnih 
sredstev. V skladu s pravili mehanizma morajo države članice pripraviti nacionalne 
načrte za okrevanje in odpornost, ki bodo vsebovali koherenten sveženj reform in 
javne naložbene projekte. Ti načrti bi morali biti namenjeni obravnavanju izzivov, 
opredeljenih v evropskem semestru, zlasti priporočil za posamezne države, ki jih je 
sprejel Svet in vključujejo digitalna znanja in spretnosti (odstavek 33 in tabela 2). V tem 
kontekstu Komisija države članice spodbuja, naj v svoje načrte za okrevanje in 
odpornost vključijo naložbe in reforme, ki bodo osredotočene na digitalna znanja in 

                                                       
45 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij: Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, 
socialno pravičnost in odpornost, COM(2020) 274 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0274
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spretnosti ter izobraževanje in poklicno usposabljanje za vse starosti, da bi bila do 
leta 2025 dosežena ciljna vrednost 70 % (odstavek 46)46. 

49 Po mnenju Sveta47 bi bilo treba vsaj 20 % (144,8 milijarde EUR) porabiti za 
„digitalni prehod”, ki vključuje digitalna znanja in spretnosti na vseh ravneh. V tem 
kontekstu se sklepi Sveta z dne 2. oktobra 202048 nanašajo posebej na nadgradnjo 
digitalnih znanj in spretnosti v izobraževalnih sistemih. 

Evropski socialni sklad plus (ESS+) 

50 Cilji ESS+49 vključujejo digitalna znanja in spretnosti, čeprav ne nujno osnovnih 
digitalnih znanj in spretnosti. Namen sklada je tudi prispevati k relevantnim vidikom 
drugih ključnih pobud in dejavnosti EU, zlasti programa znanj in spretnosti za Evropo 
ter pobude poti izpopolnjevanja. Načrtovani proračun ESS+ za obdobje 2021–2027 
znaša 87,9 milijarde EUR, vendar ne vključuje posebnih dodelitev za področje digitalnih 
znanj in spretnosti. 

51 Komisija je v poročilih o državah v okviru evropskega semestra za leto 201950 
navedla predhodna stališča o prednostnih naložbenih področjih in okvirnih pogojih za 
uspešno izvajanje kohezijske politike za obdobje 2021–2027. To je bila podlaga za 
dialog med državami članicami in Komisijo o načrtovanju programov v okviru skladov 
kohezijske politike (vključno z ESS+). Komisija je menila, da bi digitalna znanja in 
spretnosti v svojih programih moralo obravnavati 23 od 27 držav članic. 

                                                       
46 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki: Sporočilo Komisije z naslovom Letna 
strategija za trajnostno rast 2021, COM(2020) 575 final. 

47 Glej dokument Note  11538/20 of the General Secretariat of the Council z dne 
7. oktobra 2020. 

48 Glej dokument Note EUCO 13/20 z dne 2 oktobra 2020. 

49 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+), 
COM(2018) 382 final. 

50 2019: European Semester: Country Reports, Priloga D. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM:2020:0575:FIN
https://www.consilium.europa.eu/media/46069/st11538-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/46069/st11538-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0382
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_en
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Novi program Erasmus za obdobje 2021–2027 

52 Komisija je predlagala nov program Erasmus za obdobje 2021–202751, ki zajema 
osnovno in visoko raven digitalnih znanj in spretnosti ter s katerim se v bistvu nadaljuje 
program iz prejšnjega obdobja. V okviru novega programa se bodo podpirali tudi 
poklicno izobraževanje in usposabljanje, digitalna pismenost in izobraževanje odraslih, 
digitalna znanja in spretnosti pa so omenjena posebej – čeprav s posebnim poudarkom 
na visoki ravni digitalnih znanj in spretnostih. 

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje 

53 Komisija je septembra 2020 predlagala nov akcijski načrt za digitalno 
izobraževanje za obdobje 2021–202752. V akcijskem načrtu je med vodilnimi načeli 
navedeno, da je digitalna pismenost bistvena za življenje ter da bi morale digitalne 
spretnosti postati del ključnih prenosljivih spretnosti, ki bi jih moral imeti vsak. V 
skladu s temi vodilnimi načeli je predlagana vrsta ukrepov, kot so uporaba programa 
Erasmus za podporo načrtom za digitalno preobrazbo izobraževalnih institucij, razvoj 
evropskega potrdila za digitalne spretnosti, ki ga lahko priznajo in sprejmejo vlade, 
delodajalci in drugi deležniki v Evropi, ter predlog priporočila Sveta za izboljšanje 
zagotavljanja digitalnih spretnosti v izobraževanju in usposabljanju. 

Priporočilo Sveta za okrepitev jamstva za mlade 

54 Jamstvo EU za mlade je zaveza vseh držav članic, da zagotovijo, da vsi mladi, 
mlajši od 25 let, v obdobju štirih mesecev po tem, ko postanejo brezposelni ali 
prenehajo s formalnim izobraževanjem, dobijo kakovostno možnost za zaposlitev, 
nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali prakso. Svet je novembra 2020 razširil svoje 
priporočilo iz leta 2013, in sicer je predlagal, naj starostna skupina zajema vse mlade, 
mlajše od 30 let. Svet je priporočil tudi, naj države članice z uporabo evropskega okvira 
digitalnih kompetenc za državljane ocenijo digitalna znanja in spretnosti vseh v jamstvo 
za mlade prijavljenih mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo 

                                                       
51 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Erasmus”, 

programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi Uredbe 
(EU) št. 1288/2013, COM(2018) 367 final. 

52 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij: Akcijski načrt za digitalno izobraževanje 2021–2027 – Novi temelji 
za izobraževanje in usposabljanje v digitalni dobi, COM(2020) 624 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=COM:2018:367:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1602778451601&uri=CELEX:52020DC0624
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(odstavek 09), da bi se vsem mladim, ki potrebujejo namensko usposabljanje za 
izboljšanje njihovih digitalnih znanj in spretnosti, takšno usposabljanje tudi ponudilo53. 

Posodobitev kazalnika digitalnih znanj in spretnosti 

55 Komisija bo uvedla revidirano metodologijo za kazalnik digitalnih znanj in 
spretnosti. Kazalnik bo prilagojen tako, da se bo štirim obstoječim področjem 
kompetenc sedanjega okolja IKT dodalo peto področje – varnost. S to revizijo bo 
sestavljeni kazalnik Eurostata za merjenje digitalnih znanj in spretnosti usklajen z 
leta 2018 posodobljenim priporočilom Sveta o okviru ključnih kompetenc za 
vseživljenjsko učenje, poleg tega pa bo od leta 2021 tudi bolje odražal okvir digitalnih 
kompetenc.   

                                                       
53 Priporočilo Sveta o Mostu do delovnih mest – okrepitev jamstva za mlade in nadomestitvi 

Priporočila Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino, (2020/C 372/01). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32020H1104(01)
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Zaključne pripombe 

Glavne ugotovitve pregleda 

56 Osnovna digitalna znanja in spretnosti delovne sile postajajo vse pomembnejša in 
se že pogosto zahtevajo v številnih poklicih. Odrasli, ki teh osnovnih znanj in spretnosti 
nimajo, se bodo na delovnem mestu in v zasebnem življenju srečevali s težavami. To je 
zlasti težava starejših, manj izobraženih in brezposelnih odraslih (odstavki 12–17, 
slika 4, slika 7). 

57 Čeprav so za razvoj znanj in spretnosti odgovorne predvsem države članice, EU že 
dolgo priznava ta izziv, sprejela pa je tudi več ukrepov za podporo državam članicam 
pri odpravljanju nezadostne ravni osnovnih digitalnih znanj in spretnosti. To je storila s 
smernicami in priporočili ter zagotavljanjem podpore mrežam za sodelovanje. V tem 
kontekstu je Komisija opredelila mednarodno priznan okvir digitalnih kompetenc, 
podprla razvoj nacionalnih strategij za digitalna znanja in spretnosti ter pomagala pri 
oblikovanju nacionalnih koalicij za digitalno pismenost in delovna mesta v skoraj vseh 
državah članicah EU. Vendar se glede na kazalnike, ki jih uporablja Komisija, ravni 
osnovnih digitalnih znanj in spretnosti v državah članicah kljub stalnemu povečevanju 
obsega in števila ukrepov EU v zadnjih petih letih niso bistveno izboljšale (odstavki 05, 
06, 09, 14, slika 4 in slika 6). 

58 V državah članicah samih in med njimi se ravni znanj in spretnosti precej 
razlikujejo. Ravni znanj in spretnosti držav članic so skladne z ravnmi držav zunaj EU, za 
katere obstajajo primerljivi podatki: države članice z najboljšimi rezultati so med 
vodilnimi državami na svetovni ravni, države članice na dnu lestvice pa niso uspešnejše 
od držav nečlanic EU z najslabšimi rezultati. Stanje v tej skupini držav članic se je v 
obdobju 2015–2018 postopoma poslabšalo, kar pomeni, da digitalni razkorak ni le 
problem med skupinami znotraj posamezne države članice, temveč tudi med državami 
z odličnimi in tistimi s slabimi rezultati (odstavki 18–21, slika 8 in slika 9). 

59 EU je od leta 2010 začela izvajati več različnih pobud, s katerimi se obravnavajo 
digitalna znanja in spretnosti – pogosto v okviru širših ukrepov. Tema je široka in 
vključuje veliko deležnikov na številnih ravneh, na primer velik del prebivalstva, 
različne ravni države, izobraževanje in industrijo. Rezultat je vrsta ukrepov na ravni EU, 
ki se izvajajo vzporedno, delno pa se med seboj tudi prepletajo (odstavek 23 in 
tabela 1). 
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60 Čeprav je bilo v Evropski digitalni agendi predlagano, da se digitalna pismenost in 
usposobljenost uvrstita kot prednostni nalogi ESS za obdobje 2014–2020, so projekti, ki 
so bili usmerjeni posebej v usposabljanje na področju IKT v državah članicah, pomenili 
približno 2 % sredstev ESS. Komisija je ugotovila, da ukrepi, usmerjeni specifično v 
izpopolnjevanje odraslih, niso bili zadostni. Podobno je financiranje projektov v okviru 
programa Erasmus+, s katerimi so se obravnavala osnovna digitalna znanja in 
spretnosti odraslih, pomenilo le majhen delež skupnega financiranja (odstavki 25, 30 in 
34–41). 

61 EU je za obdobje po letu 2020 sedaj določila jasno ciljno vrednost, in sicer želi do 
leta 2025 delež državljanov z vsaj osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi s 56 %, 
kolikor je znašal leta 2019, povečati na 70 %. Po mnenju Komisije bodo za to potrebne 
letne naložbe v višini 48 milijard EUR, ki jih bo treba zagotoviti iz zasebnih kot tudi iz 
nacionalnih in mednarodnih javnih virov. V skladu s tem ciljem je EU uvedla več pobud 
in dodelila sredstva EU, ki so usmerjeni v digitalna znanja in spretnosti odraslih 
(odstavki 46–55). 

Izzivi za prihodnost 

62 Sodišče je opredelilo nekaj ključnih izzivov za doseganje ciljev, določenih za 
prihodnje programsko obdobje EU. 

63 Ustrezno financiranje je pomemben element prizadevanj za povečanje digitalnih 
znanj in spretnosti. Če so viri in zneski financiranja opredeljeni, čeprav le okvirno, je 
večja verjetnost, da bodo cilji doseženi. Medtem ko so v programu znanj in spretnosti 
za Evropo omenjeni različni skladi EU, s katerimi bi bilo mogoče podpreti izvajanje, pa 
zadevni zneski v njem niso navedeni. 

64 Poleg tega v programu znanj in spretnosti za Evropo niso opredeljeni mejniki za 
dosego splošnega cilja niti na primer minimalna raven, ki bi jo morale doseči vse 
države. Takšne specifične ciljne vrednosti in mejniki bi na primer pripomogli k 
spremljanju izvajanja politike, da bi se zmanjšal digitalni razkorak med državami z 
dobrimi in tistimi s slabimi rezultati. 

65 Kar zadeva spremljanje, je sestavljeni kazalnik Eurostata koristno orodje za 
ocenjevanje ravni digitalnih znanj in spretnosti državljanov EU ter se bo med drugim 
uporabljal tudi za spremljanje napredka pri doseganju ciljne vrednosti 70 % ljudi z vsaj 
osnovnimi digitalnimi znanji in spretnostmi do leta 2025. Posodobitev kazalnika in 
razširitev njegovega področja uporabe tako, da bo od leta 2021 zajemal element 
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varnosti, sta koristni, saj bo kazalnik usklajen z evropskim okvirom digitalnih 
kompetenc za državljane, vendar se bodo zaradi tega spremenile njegove vrednosti. 
Čeprav Komisija sprejema ukrepe za zmanjšanje tega učinka, lahko sprememba 
izračuna kazalnika vseeno vpliva na uresničljivost ciljne vrednosti za leto 2025. 

66 Komisija je imela na področju spremljanja težave pri ugotavljanju, kateri projekti, 
ki jih je financirala EU, so bili zasnovani za to, da bi v obdobju 2014–2020 prispevali k 
izboljšanju digitalnih znanj in spretnosti odraslih vsaj na osnovno raven, kot tudi pri 
ocenjevanju njihovega morebitnega prispevka k temu cilju. Če bo EU v obdobju 2021–
2027 take projekte zmožna spremljati, bo tudi lažje ocenila uspešnost ukrepov. 

Ta pregled je sprejel senat II, ki ga vodi članica Evropskega računskega sodišča 
Iliana Ivanova, v Luxembourgu dne 20. januarja 2021. 

 Za Evropsko računsko sodišče 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Predsednik 
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Glosar, kratice in okrajšave 
Cedefop: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja. 

COSME: program EU za konkurenčnost malih in srednjih podjetij. 

COVID-19: koronavirusna bolezen. 

Delovna sila: vsakdo, ki dela ali aktivno išče delo za neposredno proizvodnjo blaga in 
storitev. 

DESI: indeks digitalnega gospodarstva in družbe. 

DG ESTAT: Generalni direktorat Eurostat (evropska statistika). 

Dokument o stališču: dokument, v katerem je določen okvir za dialog med Komisijo in 
državo članico o pripravi partnerskega sporazuma in operativnih programov. 

Erasmus+: program EU za podporo izobraževanju, usposabljanju, mladim in športu v 
Evropi, predvsem z omogočanjem študentom, da študirajo in pridobivajo izkušnje v 
tujini. 

EUROSAI: Evropska organizacija vrhovnih revizijskih institucij – ena od regionalnih 
skupin Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI), ki jo 
sestavljajo vrhovne revizijske institucije 49 evropskih držav in Evropsko računsko 
sodišče. 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): sklad EU, s katerim se krepi ekonomska in 
socialna kohezija v EU s financiranjem naložb, s katerimi se zmanjšujejo neravnovesja 
med regijami. 

Evropski socialni sklad (ESS): sklad EU za ustvarjanje izobraževalnih in zaposlitvenih 
možnosti ter izboljšanje položaja ljudi, ki jih ogroža revščina. 

Evropski socialni sklad plus (ESS+): naslednik Evropskega socialnega sklada za obdobje 
2021–2027. 

Evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI): pet glavnih skladov EU, ki so 
skupaj namenjeni podpori gospodarskega razvoja v celotni EU: Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. 

GD CNECT: Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo. 
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GD EAC: Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo. 

GD EMPL: Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. 

GD GROW: Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in 
srednja podjetja. 

I-DESI: mednarodni indeks digitalnega gospodarstva in družbe.  

IKT: informacijske in komunikacijske tehnologije. 

Mala in srednja podjetja (MSP): opredelitev velikosti, ki se uporablja za gospodarske 
družbe in druge organizacije in temelji na številu zaposlenih in nekaterih finančnih 
merilih. Mala podjetja imajo manj kot 50 zaposlenih ter promet ali bilančno vsoto, ki 
ne presega 10 milijonov EUR. Srednja podjetja imajo manj kot 250 zaposlenih ter 
promet, ki ne presega 50 milijonov EUR, ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov 
EUR. 

Mehanizem za okrevanje in odpornost: sklad EU za blažitev gospodarskih in socialnih 
posledic krize zaradi COVID-19 ter povečanje trajnostnosti in odpornosti gospodarstev 
in družb držav članic ter njihove pripravljenosti na zeleno in digitalno preobrazbo. 

Naložbena pobuda v odziv na koronavirus (CRII): sveženj ukrepov za fleksibilno 
uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19. 

OECD: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. 

Operativni program: osnovni okvir za izvajanje kohezijskih projektov, ki jih financira EU 
v določenem obdobju. Odraža prioritete in cilje, določene v partnerskih sporazumih 
med Komisijo in posameznimi državami članicami.  

PIAAC: program OECD za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih. 

Poklicno izobraževanje in usposabljanje: izobraževanje in usposabljanje za pridobitev 
znanj in spretnosti, potrebnih za trg dela. 

Pomoč pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT EU): instrument, s 
katerim se zagotavljajo dodatna sredstva za nadaljevanje in razširitev naložbenih 
pobud v odziv na koronavirus (CRII in CRII+). 

Strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020): 
forum držav članic za razpravljanje o izobraževalni politiki, izmenjavo najboljših praks 
in medsebojno učenje. 
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Učenje odraslih/izobraževanje odraslih: učne dejavnosti po koncu začetnega 
izobraževanja, ki so del politike EU za vseživljenjsko učenje. 

Vseživljenjsko učenje: vse učne dejavnosti, ki se izvajajo skozi vse življenje z namenom 
izboljšanja znanja, spretnosti in kompetenc. 
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Priloge 

Priloga I – Merjenje digitalnih znanj in spretnosti 
Sodišče je uporabilo naslednje štiri vire informacij o ravneh digitalnih znanj in 
spretnosti: 

(1) kazalnik Eurostata za digitalna znanja in spretnosti, ki je bil razvit v sodelovanju s 
Skupnim raziskovalnim središčem in GD CNECT ter prvič objavljen leta 2015. 
Temelji na okviru digitalnih kompetenc (splošno sprejetem okviru kompetenc za 
digitalna znanja in spretnosti, ki so ga razvili strokovnjaki) ter izbranih dejavnostih 
v zvezi z uporabo interneta ali programske opreme pri posameznikih, starih od 16 
do 74 let, na štirih specifičnih področjih (informacije, komunikacija, reševanje 
problemov ter znanja in spretnosti na področju programiranja). Objavljene so štiri 
ravni: brez znanj in spretnosti, nizka raven znanj in spretnosti, osnovna raven 
znanj in spretnosti ter raven znanj in spretnosti, ki ni le osnovna. Ravni digitalnih 
znanj in spretnosti ljudi, ki v zadnjih treh mesecih niso uporabili interneta, ni bilo 
mogoče oceniti (kategorija hitro upada). 

Kazalnik digitalnih znanj in spretnosti je na voljo za leta 2015, 2016, 2017 in 2019. 
Temelji na raziskavi Skupnosti o uporabi IKT v gospodinjstvih in pri posameznikih. 
Podatke zbirajo nacionalni statistični uradi v vsaki državi članici, ki jih pošljejo 
Eurostatu v potrditev in združitev. Eurostat kazalnik, ki ga razčleni na več različnih 
načinov (po starosti, spolu, izobrazbi, dohodkovnem kvartilu in gospodarski 
dejavnosti), objavi na svojem spletišču; 

(2) indeks digitalnega gospodarstva in družbe (indeks DESI), ki je sestavljeni indeks, v 
katerem so združeni relevantni kazalniki smotrnosti Evrope na področju 
digitalizacije in s katerim se spremlja razvoj držav članic EU na področju digitalne 
konkurenčnosti. Z dimenzijo indeksa DESI, ki se nanaša na človeški kapital, se 
digitalna znanja in spretnosti merijo z upoštevanjem internetnih uporabniških 
znanj in spretnosti (na podlagi kazalnika Eurostata za digitalna znanja in 
spretnosti, kot je navedeno zgoraj) ter naprednih znanj in spretnosti na področju 
IKT (izračunanih na podlagi števila zaposlenih strokovnjakov IKT in diplomantov 
IKT); 

(3) mednarodni indeks digitalnega gospodarstva in družbe (I-DESI), s katerim je 
indeks DESI razširjen na 18 držav zunaj EU, da se omogoči širša primerjava 
digitalne smotrnosti. Ker podatki Eurostata, na katerih temelji indeks DESI, za 
nekatere države niso na voljo, so bili za dimenzijo človeškega kapitala uporabljeni 
različni kazalniki. Za merjenje vsaj osnovnih znanj in spretnosti je bil uporabljen 
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kazalnik „posamezniki, ki so v zadnjih 12 mesecih uporabljali programsko opremo 
za urejanje besedil”, ki temelji na statističnih podatkih OECD o informacijski in 
komunikacijski tehnologiji za leto 2019. Metodologija indeksa I-DESI je zato manj 
kompleksna in izpopolnjena kot metodologija indeksa DESI; 

(4) program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC), ki je program 
OECD za ocenjevanje in analizo znanj in spretnosti odraslih. Glavna raziskava, ki je 
bila izvedena v okviru programa PIAAC, je raziskava o znanjih in spretnostih 
odraslih. Z njo se merijo ključna znanja in spretnosti odraslih na področju 
obdelave informacij – besedilne spretnosti, matematične spretnosti in reševanje 
problemov – ter zbirajo informacije in podatki o tem, kako odrasli svoja znanja in 
spretnosti uporabljajo doma, na delovnem mestu in v širši skupnosti. V okviru 
raziskave se z merjenjem kompetenc odraslih pri reševanju problemov v 
tehnološko razvitih okoljih poskuša zajeti več kot zgolj ključne kompetence, 
povezane z znanjem o digitalnih tehnologijah in njihovo uporabo. Ocenjevanje je 
osredotočeno na kognitivne vidike reševanja problemov, uporaba IKT pa je pri 
tem drugotnega pomena. Poleg tega ta raziskava za razliko od tiste, ki jo izvaja 
Eurostat, ni samoocena, temveč preizkus. Program PIAAC je bil izveden v treh 
krogih v 32 državah OECD in treh podnacionalnih subjektih OECD, in sicer v 
Flandriji (Belgija), Angliji (Združeno kraljestvo) in na Severnem Irskem (Združeno 
kraljestvo). 

Ravni kompetenc se ocenjujejo na naslednji način: 

o pod ravno 1 (povprečje OECD 14,6 %): naloge temeljijo na dobro definiranih 
problemih in vključujejo uporabo samo ene funkcije na generičnem vmesniku, 

o raven 1 (povprečje OECD 28,3 %): naloge običajno vključujejo uporabo splošno 
dostopnih in znanih tehnoloških aplikacij, kot je programska oprema za 
elektronsko pošto ali spletni brskalnik. Problem je mogoče rešiti tudi brez 
poznavanja specifičnih orodij in funkcij (npr. funkcije za razvrščanje). Naloge 
zajemajo nekaj korakov in minimalno število operatorjev, 

o raven 2 (povprečje OECD 24,7 %): naloge običajno vključujejo uporabo tako 
generičnih kot tudi bolj specifičnih tehnoloških aplikacij. Naloga lahko vsebuje več 
korakov in operatorjev. Pri nalogi je morda treba oceniti relevantnost nabora 
elementov, da se prepoznajo moteče informacije. Lahko se zahteva nekaj 
združevanja in sklepanja, 

o raven 3 (povprečje OECD 5,1 %): naloge običajno vključujejo uporabo tako 
generičnih kot tudi bolj specifičnih tehnoloških aplikacij. Za napredek pri iskanju 
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rešitev je treba uporabiti orodja (npr. funkcijo za razvrščanje). Naloga lahko 
vključuje več korakov in operatorjev. Zahteve po spremljanju so običajno visoke. 
Verjetno je, da se pojavijo nepričakovani izidi ali slepe ulice. Pri nalogi je morda 
treba oceniti relevantnost in zanesljivost informacij, da se prepoznajo moteče 
informacije. 

V tabeli 5 so glavne razlike med sestavljenim kazalnikom DESI, ki ga uporablja Eurostat, 
in kazalnikom PIAAC, ki ga uporablja OECD. 

Tabela 5 – Primerjava merjenja digitalnih znanj in spretnosti 

Dimenzija Eurostat (DESI) OECD (PIAAC) 

Opredelitev digitalnih 
znanj in spretnosti 

na podlagi 
evropskega okvira 
digitalnih kompetenc 
za državljane 

kombinacija znanj in spretnosti 
na področju IKT ter kognitivnih 
elementov (reševanje 
problemov) 

Ravni kompetenc 

brez znanj in 
spretnosti/osnovna 
znanja in 
spretnosti/znanja in 
spretnosti, ki niso le 
osnovna 

ravni 1–3, pod ravnjo 1 

Metoda raziskave 

samoocenjevanje z 
anketo v 
gospodinjstvih o 
uporabi IKT 

računalniško podprt preizkus, ki 
se začne z vprašalnikom o 
poznavanju področja in glavnim 
preizkusom s področja IKT 

Primerljivost skozi čas in 
geografska območja da ne, samo en cikel 

Cilj primerjava, podpora 
politikam EU 

podlaga za nacionalne strategije 
znanj in spretnosti, primerjava 

Časovni okvir v obdobju 2015–2017 
in leta 2019 

enkrat na leto v letih 2011, 2014 
ali 2017 
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Sodelujoče države vse države članice 

V letih 2011 in 2012: Avstrija, 
Belgija (Flandrija), Češka, 
Danska, Estonija, Finska, 
Francija, Nemčija, Irska, Italija, 
Nizozemska, Poljska, Slovaška, 
Španija, Švedska in Združeno 
kraljestvo (Anglija in Severna 
Irska). V letih 2014 in 2015: 
Grčija, Litva in Slovenija. 
Leta 2017: Madžarska. 
Veliko drugih članic OECD. 

Starost zajetega 
prebivalstva 16–74 let 16–65 let 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij Eurostata, GD CNECT in OECD 
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Priloga II – Nacionalne koalicije za digitalno pismenost in delovna mesta (koalicije) 

Država 
Strategija 

sredi 
leta 2019 

Koalicija Glavni cilji 
Delež dejavnosti po ciljnih skupinah (v %) 

Vsi 
državljani Izobraževanje Strokovnjaki 

IKT 
Delovna 

sila 

Avstrija Da Da 

Avstrijsko zavezništvo za digitalno pismenost in poklice je bilo vzpostavljeno junija 2020 in je 
pomemben del digitalnega akcijskega načrta, ki se sedaj razvija na nacionalni ravni. V poglavje 
o izobraževanju ter medsektorsko področje odpornosti na krize so bile vključene predvsem 
ugotovitve v zvezi z digitalizacijo, pridobljene med zaprtjem javnega življenja zaradi pandemije 
COVID-19, ki se upoštevajo tudi pri načrtovanju delovnega programa zavezništva za obdobje 
2020/21. Odbor za spremljanje evropskega okvira digitalnih kompetenc za državljane je marca 
kot prvi del zavezništva začel svoje delo kot organ za zagotavljanje kakovosti. Njegova naloga je 
umeščanje v skladu z modelom digitalnih kompetenc za Avstrijo. 

Podatki niso na voljo. 

Belgija Ne Da 

Belgijska nacionalna koalicija je dejavna skupnost organizacij, nevladnih organizacij, ustanov za 
izobraževanje in zaposlovanje ter socialnih partnerjev. Ima en jasen cilj: na vključujoč način 
izboljšati digitalna znanja in spretnosti Belgijcev za sedanja in prihodnja delovna mesta. 

35 % 25 % 30 % 10 % 

Bolgarija Ne Da 
Glavni cilj digitalnega nacionalnega zavezništva je spodbuditi več ljudi k uporabi novih 
tehnologij, uspešno izkoristiti potencial digitalizacije za vse državljane in podpreti razvoj sektorja 
IKT v Bolgariji. Zavezništvo v okviru sodelovanja združuje delo podjetij, univerz in vlade v Bolgariji 
ter pomaga pri uresničevanju prednostnih nalog, določenih v Evropski digitalni agendi. 

10 % 60 % 10 % 20 % 

Hrvaška Ne Da 

Cilj hrvaške nacionalne koalicije za digitalno pismenost in delovna mesta je izkoristiti vse večji 
potencial sektorja IKT na Hrvaškem za spodbujanje rasti števila delovnih mest v državi in 
bistveno prispevati k hrvaškemu gospodarstvu. Namen koalicije je, da se za odpravo vrzeli v 
digitalnih znanjih in spretnostih na Hrvaškem usposobi in tja privabi več strokovnjakov na 
področju IKT. 

10 % 25 % 55 % 10 % 

Ciper Da Da 

Cilj ciprske nacionalne koalicije Grow Digital CY je širjenje in izboljšanje digitalnih znanj in 
spretnosti, da bi se odpravilo neskladje med majhnim številom strokovnjakov IKT in velikim 
številom prostih delovnih mest. Deležniki so predlagali ukrepe za zagotovitev ustrezne in stalne 
ponudbe kakovostnih diplomantov v skladu s potrebami trga dela. 

10 % 70 % 10 % 10 % 

Češka Da Da 

DigiKoalice prispeva k izboljšanju digitalne pismenosti vseh čeških državljanov s spodbujanjem 
digitalnih znanj in spretnosti v izobraževanju in na trgu dela ter posledično k večji 
konkurenčnosti češkega gospodarstva. Ta široko zastavljen cilj dosega s simbiotičnim 
povezovanjem sodelujočih organizacij, deležnikov in njihovih dejavnosti. 

20 % 40 % 20 % 20 % 

https://www.digitalaustria.gv.at/initiativen/wirtschaft/projekte-wirtschaft/digitale-kompetenzen.html
http://www.digitalbelgium.be/en
http://www.digitalalliance.bg/
https://digitalnakoalicija.hup.hr/koalicija/
http://www.digitaljobs.cyprus-digitalchampion.gov.cy/
http://www.digikoalice.cz/
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Država 
Strategija 

sredi 
leta 2019 

Koalicija Glavni cilji 
Delež dejavnosti po ciljnih skupinah (v %) 

Vsi 
državljani Izobraževanje Strokovnjaki 

IKT 
Delovna 

sila 

Danska Da Da 

Danska nacionalna koalicija opredeljuje skupne cilje ter zadevne strani poziva k pridružitvi in 
skupni pripravi akcijskega načrta za premostitev vrzeli v znanjih in spretnostih. Čeprav je Danska 
med najbolj digitaliziranimi državami, raziskave kažejo, da več kot milijon danskih državljanov, 
starih od 16 do 65 let, nima digitalnih znanj in spretnosti. Tudi Danska ima kritično vrzel v znanjih 
in spretnostih na področju IKT, za katero se zdi, da se bo v prihodnje samo še poglobila. 

60 % 10 % 5 % 25 % 

Estonija Da Da 

Estonska nacionalna koalicija si prizadeva premostiti vrzel v digitalnih znanjih in spretnostih z 
osredotočanjem na programe, s katerimi je za digitalna znanja in spretnosti mogoče usposobiti 
velik del prebivalstva. Koalicija vključuje oblikovalce politik, ponudnike e-storitev in podjetja za 
usposabljanje na področju IT. Razvila je obsežne pobude za usposabljanje, ki se financirajo z 
lastnimi sredstvi in katerih cilj je zmanjšanje vrzeli v digitalnih znanjih in spretnostih. Namen teh 
dejavnosti je zmanjšati število ljudi v Estoniji, ki ne uporabljajo računalnikov ali interneta, na 
5 %. 

80 % 10 %  10 % 

Finska Da Ne      

Francija Da Da 

Francoska nacionalna koalicija združuje lokalne in nacionalne akterje, dejavne na digitalnem 
področju. Je trdno partnerstvo, v okviru katerega si deležniki v skladu s pragmatičnim načrtom 
skupaj prizadevajo zmanjšati vrzeli v digitalnih znanjih in spretnostih v Franciji, poleg tega pa 
prispevajo k opredelitvi, razvoju in razširjanju dobrih praks. 

10 % 10 % 30 % 50 % 

Nemčija Da Ne      

Grčija Da Da 

Prednostne naloge grške nacionalne koalicije so spodbujanje digitalne preobrazbe javnih 
agencij, digitalnih znanj in spretnosti v izobraževanju s programiranjem ter internetne varnosti. 
Koalicija ima tudi horizontalno prednostno nalogo, da spodbuja digitalna znanja in spretnosti 
žensk in deklet ter njihove poklicne poti na področju IT. 

30 % 34 % 2 % 34 % 

Madžarska Da Da 

Sodelovanje med različnimi člani madžarske nacionalne koalicije se je začelo več let pred njeno 
uradno ustanovitvijo decembra 2016. Koalicija je bila vzpostavljena za omogočanje razprav med 
deležniki o iskanju rešitev za odpravo pomanjkanja ljudi z digitalnimi znanji in spretnostmi na 
madžarskem trgu dela ter podpiranje vlade pri razvoju in izvajanju ustreznih strategij. 

5 % 35 % 30 % 30 % 

Irska Da Da 

Irska koalicija za digitalno pismenost in delovna mesta je partnerstvo z več deležniki, 
osredotočeno na odpravljanje vrzeli v digitalnih znanjih in spretnostih. Združuje predstavnike 
akademskih krogov, vseh sektorjev izobraževanja, industrije, javne službe in neprofitnega 
sektorja, ki želijo zagotoviti, da bo Irska sodelovala pri evropskih prizadevanjih za spodbujanje 
vključevanja za nenehno celovito izboljševanje digitalizacije. 

25 % 25 % 30 % 20 % 

https://dit.dk/da/Om-Dansk-IT
http://www.vaatamaailma.ee/projektid/eesti-digioskuste-koostookoda
http://www.french-digital-coalition.fr/
http://www.nationalcoalition.gov.gr/
http://ivsz.hu/tudasbazis/emberi-eroforras-digitalis-munkaero/
https://www.digitalcoalition.ie/about/
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Država 
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Koalicija Glavni cilji 
Delež dejavnosti po ciljnih skupinah (v %) 

Vsi 
državljani Izobraževanje Strokovnjaki 

IKT 
Delovna 

sila 

Italija Da Da 

Cilj italijanske koalicije je premostiti različne oblike družbenega in kulturnega digitalnega 
razkoraka med italijanskim prebivalstvom, spodbujati digitalno vključenost ter pospeševati 
razvoj znanj in spretnosti za delovna mesta prihodnosti. Koalicija bo namreč uvedla ukrepe za 
spodbujanje digitalnih znanj in spretnosti vseh državljanov, tako da jim bo zagotovila orodja za 
učenje ter samostojno razvijanje znanj in spretnosti (orodja za samoocenjevanje, e-knjige, 
spletni tečaji) ter pomagala dejavno in odgovorno uporabljati nove storitve in orodja v okviru 
digitalnega državljanstva. 

53 %  22 % 25 % 

Latvija Da Da 

Latvijska nacionalna koalicija, ustanovljena marca 2013, različnim deležnikom omogoča, da 
razpravljajo o ciljih v zvezi z razvojem digitalnih znanj in spretnosti v Latviji in jih uresničijo ter 
da sodelujejo pri skupnih pobudah. Partnerji že od začetka izvajajo obsežne projekte 
usposabljanja za digitalna znanja in spretnosti za MSP, delovno silo, strokovnjake IKT, mlade in 
vse državljane. Poleg tega koalicija dejavno spodbuja digitalne storitve. 

32 % 27 % 23 % 18 % 

Litva Da Da 

Litovska nacionalna digitalna koalicija spodbuja digitalna znanja in spretnosti za življenje in delo 
ter vseživljenjsko učenje za vse, zlasti mlade, da bi okrepila splošni digitalni potencial. 50 % 10 % 20 % 20 % 

Luksemburg Da Da 

Digital Luxembourg, Chambre de Commerce in Chambre des Métiers so septembra 2019 
ponovno vzpostavili nacionalno koalicijo. Ta združuje zasebne in javne deležnike za oblikovanje 
nacionalnega programa in usklajevanje konkretnih ukrepov za pospešitev razvoja digitalnih 
znanj in spretnosti v regiji. Kot odziv na krizo zaradi COVID-19 se je koalicija osredotočila na nove 
perspektive digitalnih znanj in spretnosti za prilagajanje na pandemijo COVID-19, zlasti v 
povezavi z delom na daljavo, potrebami po usposabljanju in preusposabljanju ter učinkom na 
trg dela. S svojih spletiščem želi postati središče za pobude v zvezi z digitalnimi znanji in 
spretnostmi/delovnimi mesti. 

Podatki niso na voljo. 

Malta Da Da 

Malteška fundacija eSkills Malta je koalicija, sestavljena iz predstavnikov vlade, industrije in 
izobraževanja, katere cilj je svetovati o sedanjih in prihodnjih politikah na področju digitalnih 
znanj in spretnosti, prispevati k širitvi izobraževalnih programov IKT, voditi program za razvoj 
strokovnosti IKT, podpirati kampanje in spodbujati malteški potencial na področju digitalnih 
znanj in spretnosti. 

20 % 30 % 30 % 20 % 

Nizozemska Da Da 

Nizozemska koalicija si prizadeva za razvoj gibanja na Nizozemskem, ki bo usmerjeno v digitalna 
znanja in spretnosti ter v okviru katerega se bodo ta znanja in spretnosti vodila, in sicer za koristi 
na področju vključevanja, inovacij in gospodarstva. Osnova za to je hiter digitalni razvoj, zaradi 
katerega so potrebna dopolnilna digitalna znanja in spretnosti. Cilj nizozemske koalicije je 
zagotoviti, da so državljani na vseh ravneh pripravljeni na digitalno preobrazbo ter da 
programiranje in digitalna znanja in spretnosti postanejo temelj učnih načrtov. 

15 % 50 % 20 % 15 % 

https://innovazione.gov.it/it/repubblica-digitale/
http://eprasmes.lv/
http://www.skaitmeninekoalicija.lt/en/about/
https://www.digitalcoalition.lu/
http://eskills.org.mt/en/Pages/Home.aspx
http://www.ecp.nl/
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Poljska Da Da 

Cilj širokega zavezništva za digitalna znanja in spretnosti je spodbujati razvoj Poljske z 
izkoriščanjem celotnega potenciala razpoložljivih sodobnih informacijskih tehnologij, zaradi 
katerih se bistveno spreminjajo vsi vidiki družbe in gospodarstva. Koalicija želi to doseči s 
širjenjem digitalnega izobraževanja in trajnostnim razvojem digitalnih znanj in spretnosti, 
prilagojenih dinamično spreminjajočemu se trgu dela. 

15 % 50 % 20 % 15 % 

Portugalska Da Da 

Portugalska nacionalna koalicija (INCoDe.2030) je osredotočena na izboljšanje digitalnih 
kompetenc vseh portugalskih državljanov, da bi lahko bolje premagovali izzive digitalne družbe. 
Vključuje širok nabor deležnikov, da bi bila Portugalska do leta 2030 digitalno napredna. Po 
pričakovanjih koalicije naj bi imelo vsako portugalsko gospodinjstvo do leta 2030 dostop do 
interneta, število pogostih uporabnikov interneta pa naj bi se povečalo na 90 %. 

25 % 25 % 25 % 25 % 

Romunija Da Da 

Romunska nacionalna koalicija (Skills4IT) je odprta platforma, ki vključuje različne deležnike: 
oblikovalce politik, podjetja IKT, združenja, izvajalce usposabljanja in nevladne organizacije, ki 
so vključeni v digitalno preobrazbo. Dejavnosti so osredotočene na uvajanje pouka 
programiranja in informacijske tehnologije v šolah, organizacijo tečajev o kibernetski varnosti 
in izobraževalnih prireditev. Koalicija zagotavlja tudi usposabljanje za nadgradnjo digitalnih 
znanj in spretnosti delovne sile. 

15 % 40 % 30 % 15 % 

Slovaška Da Da 

Cilj slovaške nacionalne koalicije (Digitálna koalícia), ki združuje partnerje iz vladnega, 
zasebnega, neprofitnega in akademskega sektorja, je pripraviti Slovake vseh starosti na delo in 
življenje v razvijajočem se digitalnem gospodarstvu. V dejavnosti koalicije je doslej bilo 
vključenih več kot  30 000 ljudi. 

10 % 30 % 30 % 30 % 

http://umiejetnoscicyfrowe.pl/
http://www.incode2030.gov.pt/en/
http://coalitiait.ro/
http://digitalnakoalicia.sk/
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Slovenija Da Da 

Slovensko nacionalno digitalno koalicijo so leta 2016 ustanovili deležniki iz različnih sektorjev. 
Koalicija je odprt nacionalni forum, ki združuje vse zainteresirane strani. Te lahko sodelujejo 
pri njenem delu ne glede na to, ali podpirajo ali kritizirajo nove priložnosti in spremembe, ki jih 
prinaša digitalna preobrazba. 

25 % 30 % 20 % 25 % 

Španija Da Da 

Španska nacionalna koalicija združuje približno 200 deležnikov, kot so podjetja IT, ustanove za 
izobraževanje in usposabljanje, sindikati, fundacije, združenja in vladne organizacije. Koalicija 
dejavno usmerja razpravo o razvoju nabora digitalno usposobljenih kandidatov v Španiji ter 
spodbuja zaposljivost s krepitvijo digitalnih znanj in spretnosti. 

10 % 35 % 35 % 20 % 

Švedska Da Da 

Koalicija ima dva splošna cilja. Prvič, zagotoviti prepoznavnost dejavnosti, povezanih z 
digitalnimi znanji in spretnostmi, ki jih posamezni člani koalicije že izvajajo ali to nameravajo, 
ter vzajemno krepiti učinke teh dejavnosti. In drugič, organizirati skupno prireditev s 
poudarkom na enakosti spolov. Najpomembnejši dokument, na katerem temeljijo cilji 
koalicije, je strategija švedske vlade za digitalno politiko, ki je bila predstavljena maja 2017. 

20 % 30 % 30 % 20 % 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informativnih pregledov nacionalnih koalicij za digitalno pismenost in delovna mesta 

http://www.digitalna.si/
http://ametic.es/es/proyectos/digital-skills-jobs-coalition
https://www.itot.se/2019/01/digital-skills-jobs-coalition-sweden/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/national-coalitions
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Priloga III – Finančne informacije o uvedbi programov ESS za 
posamezne države članice (stanje konec leta 2019) 
Finančni podatki, ki jih predložijo države članice, so opredeljeni v členu 112 Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah: 

„1. Države članice Komisiji za namene spremljanja za vsak operativni program in po 
prednostnih oseh do 31. januarja, 31. julija in 31. oktobra v elektronski obliki predložijo: 
(a) upravičene skupne in javne stroške operacij ter število operacij, izbranih za 
podporo; 
(b) skupne upravičene odhodke, ki jih upravičenci predložijo organu upravljanja.“ 

Države članice te podatke predložijo v okviru platforme SFC2014 (namenjene 
elektronski izmenjavi informacij o deljenem upravljanju skladov med državami 
članicami in Evropsko komisijo), podatki pa so nato objavljeni tudi na odprti 
podatkovni platformi skladov ESI. 

Te tabele vključujejo kategorizacijo načrtovanih in izplačanih zneskov za vse programe 
ESS. Za točnost podatkov so odgovorne države članice. 

Sodišče je zneske v tabeli 4 izračunalo za domeno ukrepa 117 – izboljšanje enakega 
dostopa do vseživljenjskega učenja in domeno ukrepa 118 – krepitev poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki ustrezata prednostnim naložbam ESS 10iii in 10iv. 
Sodišče je te podatke filtriralo na podlagi sekundarnega področja 05 – izboljšanje 
dostopnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in 
kakovosti. Sekundarna področja so zasnovana tako, da zajemajo informacije o 
odhodkih v okviru ESS, s katerimi se prispeva k medsektorskim sekundarnim 
sektorskim področjem in ciljem, kot je zgoraj omenjeno sekundarno področje 
izboljšanja dostopnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove 
uporabe in kakovosti. Končni nabor podatkov bi moral v idealnem primeru zajemati 
zneske, porabljene v izobraževanju za pridobivanje digitalnih znanj in spretnosti. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Categorisation/ESIF-2014-2020-categorisation-ERDF-ESF-CF-planned-/3kkx-ekfq
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020-Categorisation/ESIF-2014-2020-categorisation-ERDF-ESF-CF-planned-/3kkx-ekfq


 

 

Ekipa Sodišča 
Ta pregled Sodišča o osnovnih digitalnih znanjih in spretnostih odraslih vsebuje pregled 
in analizo različnih načinov, na katere EU podpira prizadevanja držav članic za 
zmanjšanje števila ljudi na trgu dela, ki nimajo vsaj osnovnih digitalnih znanj in 
spretnosti. 

Ta pregled je sprejel revizijski senat II – Naložbe v kohezijo, rast in vključevanje, ki ga 
vodi članica Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova. Pregled je vodila članica 
Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova, pri njem pa so sodelovali vodja njenega 
kabineta Mihail Stefanov, ataše v njenem kabinetu James Verity, vodilni upravni 
uslužbenec Niels-Erik Brokopp, vodja naloge Dieter Böckem, namestnica vodje naloge 
Agota Krenusz ter revizorji Jussi Bright, Katarzyna Solarek in Michele Zagordo. 
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Jussi Bright Katarzyna Solarek Michele Zagordo
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V današnjem svetu je primerna raven digitalnih 
znanj in spretnosti vse bolj pomembna, in sicer 
tako v poklicnem kot zasebnem življenju. Leta 
2019 veliko odraslih v EU ni imelo osnovnih 
digitalnih znanj in spretnosti, kar kaže na 
„digitalni razkorak” med odraslimi s temi znanji 
in spretnostmi ter tistimi, ki jih nimajo. V zadnjih 
letih je bil pri zmanjševanju tega razkoraka 
dosežen le majhen napredek.
Evropsko računsko sodišče je v tem pregledu 
preučilo ukrepe EU za izboljšanje razmer in njene 
načrte za obdobje 2021–2027. Čeprav je EU 
okrepila usmerjanje in podporo, ki ju zagotavlja 
državam članicam, je bilo razmeroma malo 
projektov, ki jih financira EU, osredotočenih na 
osnovna digitalna znanja in spretnosti odraslih. 
Evropsko računsko sodišče je na podlagi analize 
poudarilo glavne izzive, s katerimi se bo EU  
v prihodnosti srečevala pri odpravljanju 
digitalnega razkoraka.
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