
Sektor za izobraževanje odraslih
Ema Perme, vodja sektorja

Pozdravljeni, 
Zveza ljudskih univerz Slovenije, 24. maj 2010 

Tudi najpočasnejši, 
če ima cilj, 

gre vedno hitreje od tistega, 
ki tava okrog brez smisla.





Zakonske podlage
Krovni zakon: 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (12/96; 
64/01; 108/02; 34/03; 79/03; 65/05; 129/06)

Področni zakon s podzakonskimi akti:

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO), Ur.l. 12/1996; 111/2006;

Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih 
standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih (82/98);

Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih 
(43/00);
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI), 
Ur.l. RS, št. 12/1996; Ur.l. RS, št. 44/2000, 86/2004 - ZVSI, 
79/2006 - ZPSI-1



Strateški in drugi dokumenti

Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih 
(ReNPIO) 2005-2010

Analiza uresničevanja ReNPIO 2005-2008 in Izhodišča za 
oblikovanje ReNPIO 2010-2013

Letni program izobraževanja odraslih RS v letu 2010 
(sprejet na Vladi RS, 15. aprila 2010)

Memorandum o vseživljenjskem učenju (Lisbona 2000)

Akcijski načrt EK: Za učenje je vedno pravi čas (Bruselj, 2006)



Programi izobraževanja odraslih
Formalni:

programi za pridobitev javno veljavne izobrazbe 
(poklicno in srednje izobraževanje, višješolsko izobraževanje), 
poklicne kvalifikacije, javne veljavne listine, OŠO

Neformalni:
programi za pridobivanje, obnavljanje, poglabljanje, razširjanje in 
posodabljanje znanja, vendar ne dajo javno veljavne izobrazbe

Podporne dejavnosti:
Središča za samostojno učenje, Borze znanja, Informativno 
svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, Centri 
vseživljenjskega učenja, izobraževanja in usposabljanja 
andragoških delavcev, evalvacijske študije, razvoj in raziskave



Izvajalci programov za izobraževanje odraslih

Srednje šole z enotami za izobraževanje odraslih;
Javni zavodi za izobraževanje odraslih: ljudske univerze –
ustanovitelj lokalna skupnost, drugi JZ;
Zasebne izobraževalne ustanove za izobraževanje odraslih;
Društva, podjetja, združenja, knjižnice … (predvsem za 
neformalne programe in podporne dejavnosti)



Financiranje izobraževanja odraslih
Državni proračun:

Osnovna šola za odrasle
Programi neformalnega izobraževanja (tuji jeziki, izobraževanje za aktivno 
državljanstvo, izobraževanje pripadnikov manjšin in Romov, izobraževanje starejših 
odraslih, študijski krožki)
Podporne dejavnosti (razvoj, raziskave, Borze znanja, Središča za samostojno 
učenje, svetovalna središča,…);
Programi za pridobitev izobrazbe (poklicno in strokovno srednješolsko 
izobraževanje);
Programi usposabljanja za potrebe dela,

Evropska sredstva - 85% (+ 15 % nacionalna):
UŽU programi (MI, BIPS, IP, MK, MDM, +3 novi – ne javno veljavni), 
Programi za dvig splošne in računalniške pismenosti, 
PUM, 
Centri vseživljenjskega učenja, 
izobrazbeni primanjkljaj (javno veljavni programi za dvig izobrazbe),
izobraževanje učiteljev v izobraževanju odraslih, 
kakovost v izobraževanju odraslih



Sporočila 
Memoranduma o vseživljenjskem učenju

DEJAVNOSTI ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE: 6 KLJUČNIH SPOROČIL 
1. Nove temeljne spretnosti za vse
Cilj: zagotoviti splošen in nenehen dostop do učenja za pridobitev ali obnavljanje spretnosti, ki 
so potrebne za nenehno sodelovanje v družbi znanja.
2. Večja vlaganja v človeške vire
Cilj: vidno dvigniti raven vlaganj v človeške vire zato, da bi dali prioriteto za Evropo 
najpomembnejši prednosti – njenim ljudem.
3. Inovacije v poučevanju in učenju 
Cilj: razviti učinkovite metode učenja in poučevanja ter okoliščine za nenehno učenje vse 
življenje za vse družbene vloge v raznolikih vsebinah in oblikah (lifelong in lifewide).
4. Vrednotenje učenja 
Cilj: pomembno izboljšati poti, s katerimi razumemo in ocenjujemo udeležbo in dosežke, še 
posebej v neformalnem in priložnostnem učenju. 
5. Premislek o usmerjanju in svetovanju 
Cilj: zagotoviti, da bo vsak lahko imel enostaven dostop do kvalitetnega informiranja in 
svetovanja o učnih možnostih po vsej Evropi in skozi vse življenje.
6. Pripeljimo učenje bliže domu 
Cilj: zagotoviti priložnosti za vseživljenjsko učenje kot je le  mogoče blizu učencem in ga 
podpreti  z IKT.



Akcijski načrt: 
Za učenje je vedno pravi čas (EK, 2007)
Akcijski načrt določa pet vsebinskih sklopov:
1. Analiza učinka reform v vseh sektorjih izobraževanja in 

usposabljanja v državah članicah na izobraževanje odraslih (ReNPIO
- edinstven dokument);

2. Izboljšanje kakovosti ponudbe v sektorju izobraževanja odraslih 
(usposabljanje strokovnih delavcev, evalvacija usposabljanj, kakovost);

3. Povečanje možnosti za odrasle, da „napredujejo za eno stopnjo“ −
da pridobijo kvalifikacijo, ki je vsaj za stopnjo višja (vključevanje v 
programe formalnega izobraževanja);

4. Pospešitev ocenjevanja spretnosti in socialnih kompetenc ter njihovo 
potrjevanje in priznavanje v smislu rezultatov učenja (model 
priznavanja NF pridobljenega znanja, potrjevanje znanja, NPK);

5. Izboljšanje spremljanja sektorja izobraževanja odraslih (ReNPIO, 
LPIO, aplikacija za spremljanje, terminologija področjaI)



Ugotovitve raziskav – podlage za ReNPIOUgotovitve raziskav – podlage za ReNPIO

o udeležbi v izobraževanju: izobraževalna ponudba razvija tam, 
kjer je povpraševanje po izobraževanju; 
ključni indikator za večje povpraševanje je dosežena 
izobrazba: višja je, večje je povpraševanje;
Za povečanje povpraševanja med ciljnimi skupinami - v ReNPIO
opredeljene kot prednostne - poleg ustreznih programov še druge 
spodbude;

Razmestitve programov in ustanov iz analize kažejo: 
še vedno nimamo ustrezne in dovolj raznolike izobraževalne 
ponudbe za prednostne ciljne skupine; 
ni ustreznih spodbud za povečanje njihovih izobraževalnih 
potreb;
ni dovolj spodbud za omrežje izobraževalnih organizacij, da bi 
izvajale in razvijale nove, tem ciljnim skupinam prilagojene 
izobraževalne priložnosti.



Prednostna področja ReNPIO in operativni cilji

splošno izobraževanje in učenje odraslih
izobraževanje za dvigovanje izobrazbene ravni
izobraževanje in usposabljanje za potrebe trga dela
Dejavnosti za podporo izobraževanju odraslih

Prvo prednostno področje: 

splošno izobraževanje in učenje odraslih 
Operativni cilj

Delež odraslih prebivalcev, ki se bodo vključili v splošno 
izobraževanje, se bo v obdobju od leta 2003 do leta 2010 dvignil od 
3,5% na 6%.«(ReNPIO)



Prednostna področja ReNPIO in operativni cilji
Drugo prednostno področje: 
izobraževanje za dvigovanje izobrazbene ravni

Operativni cilji 
Delež odraslih prebivalcev, ki si bodo zvišali izobrazbeno raven, bo v 
obdobju do leta 2010 naslednji:
vsaj polovica brez osnovnošolske izobrazbe bo zaključila osnovno 
šolo za odrasle; 
vsaj četrtina z nedokončano srednjo šolo bo pridobila nižjo ali srednjo 
poklicno, strokovno oziroma splošno izobrazbo in vsaj desetina s 
končano srednjo šolo bo pridobila najmanj višjo strokovno izobrazbo.
Pri dvigovanju izobrazbene ravni so upoštevane tudi potrebe trga dela. 
Skupine, deležne posebnih spodbud: odrasli brez izobrazbe in 
brezposelni.



Prednostna področja ReNPIO in operativni cilji
Tretje prednostno področje: 
izobraževanje in usposabljanje za potrebe trga dela

Operativni cilji
Polovica brezposelnih se bo vključila v programe, namenjene 
povečevanju zaposlitvenih zmožnosti. V programe, namenjene 
povečevanju zaposlitvenih zmožnosti, se bodo vključevali tudi tisti 
zaposleni, ki jim bo delovno mesto zaradi nizke stopnje izobraženosti 
ogroženo.
Vsaj 10% brezposelnih in zaposlenih brez poklicne ali strokovne 
izobrazbe bo pridobilo nacionalno poklicno kvalifikacijo po 
certifikatnem sistemu.
Prednostna skupina so brezposelni in zaposleni brez poklicne oziroma 
strokovne izobrazbe.«(ReNPIO)



Prednostna področja ReNPIO in operativni cilji
Krovna kazalca

(Poleg operativnih ciljev, opredeljenih pri vsakem od prednostnih področij) 
ReNPIO opredeljuje 
dva krovna kazalca (na ciljne vrednosti Lizbonske strategije). 

Tako naj bi z uresničevanjem nacionalnega programa v Sloveniji do leta 
2010 dosegli:

delež odraslih z najmanj srednješolsko izobrazbo v starosti od 25 do 
64 let doseže najmanj 85 odstotkov;
stopnja udeležbe delovno aktivnega prebivalstva v starosti od 25 do 
64 let v vseživljenjskem učenju je najmanj 15 odstotkov.



Financiranje ReNPIO
  Struktura financiranja po področjih                                   v eur                                                                                   

Prednostno  
področje  

Leto 
ReNPIO 

2007 
ReNPIO

delež 
LPIO 
2007 

 
 

LPIO
delež

ReNPIO 
2008 

ReNPIO
Delež 

LPIO 
2008 

LPIO 
delež 

I.  10.462.360 27,0 9.602.713 18,0 11.617.426 25,7 5.881.301 16,3 

II.  15.063.846 38,9 21.009.680 39,5 17.280.921 38,2 10.308.411 28,6 

III.  6.985.478 18,0 17.502.207 32,9 9.004.340 19,9 13.540.351 37,6 

Infrastruktura  6.228.927 16,1 5.112.301 9,6 7.307.211 16,2 6.262.451 17,4 

SKUPAJ 38.740.611 100,0 53.226.701 100,0 45.209.898 100,0 35.992.514 100,0 
Vir: ReNPIO, Analiza uresničevanja ReNPIO, delovno gradivo MŠŠ 
 



1. Zaključuje se obdobje Resolucije o nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih (ReNPIO) za obdobje 2005 - 2010. 

2. Napisana je: Analiza uresničevanja ReNPIO 2005 – 2008 z 
Izhodišči  za oblikovanje nove  ReNPIO do 2013

3. Obravnava Analize uresničevanja ReNPIO: Komisija SSIO 
(10. junij 2010)                        

Strokovni svet (17. junij 2010)
4. Nastajajo Strokovne podlage na novo ReNPIO do 2013 na ACS  

potrditev v DZ RS – predvidoma v jeseni 2010
5. Priprava podlag za spremembo zakonodaje (krovne in področne):

ZOFVI, ZIO  (okrogle mize, strokovne javne razprave, predlogi in
pobude zainteresirane strokovne javnosti)

Strategija izobraževanja odraslih 



Aktualne teme
Prenovljeni srednješolski programi poklicnega in srednjega 
izobraževanja (kreditne točke, preračuni šolnin)
Sodelovanje v konzorcijih in partnerstvih za podporo prenovi 
(konzorcijsko partnerstvo – usposabljanje strokovnih delavcev 
za oblikovanje ustreznih modelov pri vodenju andragoškega 
procesa in izvedbenega kurikuluma ter vodenju dokumentacije)
Spreminjanje zakonodaje (krovne in področne) za področje 
izobraževanja odraslih (standardi in normativi: strokovni delavci, 
materialni pogoji);



Aktualni razpisi in sredstva 
LPIO za izobraževanje odraslih

23. 4. 2010
Javni razpis MŠŠ: Izobraževanje             Izobraževanje Javni  razpis:  
NF izobraževanje,       brezposelnih                  zaposlenih          UŽU,  RPO
Združenja, TVU        (ZRSZZ, MDDSZ)    (Sklad za razvoj kadrov:     PUM,  RDO
1.818.118 € 10.880.330 € Javni poziv: 2007 – 2010;    (2010-2013)

2010 2010-2011                2010 – 2013)               11.023.600 €
7.360.610 €

integralni proračun
ESS (85%) + nacionalna sredstva (15%)



Izobraževanje brezposelnih
iz Programa IBO 2010
Višina šolnine za prenovljene programe za tekoče šolsko leto za brezposelne 
zagotavlja: 

usklajevanje strokovnih delavcev zavoda za zaposlovanje in strokovnih delavcev 
organizacij izobraževanja odraslih;

vodenje dokumentacije (vpisna, o izvajanju programa, evidence o udeležencu po 
zakonskih predpisih, listine in izdaja listin in javnih spričeval ob zaključku);

stroške vpisa v javno veljavne programe poklicnega in srednjega izobraževanja za 
brezposelne;

uvodni pogovor pri organizatorju izobraževanja;
ustrezno pripravo oziroma korekcijo osebnega izobraževalnega načrta; 
ustrezno prilagajanje organizacije, individualnih in skupinskih oblik ter časovni 

razpored aktivnosti za uspešno izpeljavo programov izobraževanja;
prakso na šoli;
prvi preizkus znanja pri posameznem zaključenem vsebinskem sklopu

zaključne izpite in poklicno ter splošno maturo.

1 KT = 25 €



Javni poziv za zmanjševanje izobrazbenega 
primanjkljaja

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje –
Javno povabilo za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje 
izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 
2008/2009 in 2009/2010:

Povračilo šolnin nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja
za obdobje šolskih let 2007 – 2010:
Pomanjkljivosti (dokazila, opredeljeni pogoji)
Dopolnitve in popravki v novem javnem povabilu za obdobje 
2010 – 2013:
obveščanje izvajalcev, promocija, opredelitve pogojev, 
vrednotenje izpeljave izobraževanja odraslih (navodila za 
izvajalce: primeri računov, javnih listin)



Sodelovanje in povezovanje organizacij za 
izvajanje programov izobraževanja odraslih

Javni razpis za sofinanciranje kakovosti v izobraževanju 
odraslih 2009 – 2013: 
Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem 
poklicnem in strokovnem v organizacije za 
izobraževanje odraslih (305.000,00 €)



Vprašanja, pobude, predlogi:

1. Ključ za preračun razmestitev za dejavnost  SSU
2. Načrti za CVŽU po letu 2013
3. Razpis za programe: PUM, UŽU, RPO, RDO: 

v poletju 2010 za obdobje 2010-2013
4. Urejanje položaja javne mreže izvajalcev izobraževanja odraslih



Ključ za izračun vrednosti dejavnosti SSU 

Standardi in 
normativi
(100%/ vodja 
SSU)

Število 
ur v 
središču

Štev. 
ur/1300

Index 1

Korekcija
Index 2

Razpoložlji
va sredstva

41.787,28 € Število 
zaposlenih
X 100%
2.402.768,60 €

756.872,11 €

Primer 4255 3, 27 
zaposleni

2 zaposlena + 19
- 9



Centri vseživljenjskega učenja v Sloveniji

Kaj po letu 
2013?



Mreža izvajalcev izobraževanja odraslih:
•javni zavodi (lokalna skupnost)
•javni zavodi (država)
•zasebniki

Koncept ostaja enak:
•razmestitev programov
Urejanje sistemske 
zakonodaje –
premislek:
•verifikacijski postopki za 
javni in zasebni sektor
•povečanje odgovornosti 
in avtonomnosti za 
izvajanje javne službe na 
nosilcih



Hvala za pozornost  in sodelovanje

Vzemite si čas tudi za lepote Slovenije
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