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1. UVOD 

 

V skladu s 44. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) (v nadaljnjem 
besedilu: ZIO-1) se izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Republiki 
Sloveniji določi z letnim programom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. V letnem 
programu se opredelijo:  

 cilji in kazalniki na letni ravni; 

 ukrepi po prednostnih področjih; 

 obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu za izvajanje letnega programa; 

 pristojna ministrstva za izvedbo letnega programa in 

 način spremljanja izvajanja letnega programa. 

 

Podlaga za Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2020  

(v nadaljnjem besedilu: LPIO 2020) sta Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja 

odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 90/13; v nadaljnjem 

besedilu: ReNPIO13–20) in Proračun Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS,  

št. 75/19). 

 

Z LPIO 2020 se določajo izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajali in 

(so)financirali iz državnega proračuna za leto 2020. Prednostne naloge na treh prednostnih 

področjih bodo zagotavljale uresničevanje vizije in ciljev ReNPIO13–20. 

 

LPIO 2020 je načrt za doseganje ciljev ReNPIO13-20 na letni ravni, ki so ga pripravila 

naslednja ministrstva: 

1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ); 

2. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: 

MDDSZ); 

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP); 

4. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP); 

5. Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ); 

6. Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK); 

7. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: MNZ); 

8. Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: MP) in 

9. Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: MZI). 

 

2.  CILJI IN UKREPI PO PREDNOSTNIH PODROČJIH 

 

Cilji izobraževanja odraslih so: 

1. dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti; 

2. povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva; 

3. izboljšati možnost za učenje in vključevanje v izobraževanje; 

4. izboljšati splošno izobraženost. 

 

Ukrepi oziroma naloge posameznih ministrstev po prednostnih področjih so:  

 

2.1  Prvo prednostno področje: splošno izobraževanje odraslih 

 

MIZŠ:  

– sofinanciranje izvajanja javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se 

ne pridobi javnoveljavna izobrazba, in neformalnih izobraževalnih programov za odrasle za 

izboljšanje splošne izobraženosti, temeljnih in poklicnih zmožnosti (v nadaljnjem besedilu: 

programi) za zaposlene, brezposelne in druge ciljne skupine; 

– sofinanciranje dejavnosti središč za samostojno učenje in borze znanja. 
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MOP:  

– krepitev zmogljivosti študentov višje- in visokošolskih izobraževalnih programov za blažitev 

podnebnih sprememb ter prehod v nizkoogljično družbo in gospodarstvo;  

– usposabljanje ključnih deležnikov v upravljanju skupnosti (občine – župani in osebe, 

odgovorne za razvoj, okolje, družbene dejavnosti, gospodarske dejavnosti; zadruge, 

lokalna podjetja, organizacije civilne družbe, ki delujejo na lokalni in regionalni ravni, 

agencije za regionalni razvoj, lokalno aktivni posamezniki, druge strokovne organizacije in 

mediji). 

 

MZ:  

– krepitev in ohranjanje zdravja s spodbujanjem in učenjem zdravega življenjskega sloga. 

 

MK: 

– povečanje dostopnosti izobraževalnih programov na kulturnem področju;  

– izboljšanje bralne kulture odraslih; 

– seznanjanje z jezikovnopolitičnim položajem, jezikovnim izobraževanjem in jezikovno 

opremljenostjo na spletnem portalu Jezikovna Slovenija; 

– dopolnilno jezikovno izobraževanje iz jezikovnih virov in tehnologij; 

– izobraževanje in usposabljanje soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in 

drugih strokovnjakov z delovnega področja javne agencije Slovenski filmski center. 

 

MNZ: 

– tujcem, ki niso državljani Evropske unije, zagotoviti znanje slovenskega jezika, potrebno za 

uspešno opravljanje preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, oziroma 

znanje slovenskega jezika na ravni, potrebni za osnovno sporazumevanje; 

– državljanom tretjih držav z dovoljenjem za prebivanje, udeleženim v programu učenja 

slovenskega jezika, omogočiti brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na 

osnovni ravni. 

 

MZI: 

– informiranje in usposabljanje glede varnega ravnanja v prometu; 

– preprečevanje in zmanjševanje posledic prometnih nesreč zaradi ključnih dejavnikov 

tveganja (alkohol, hitrost, uporaba zaščitne opreme in sistemov). 

 

2.2  Drugo prednostno področje: izobraževanje za dvig izobrazbene ravni odraslih  

 

MIZŠ: 

–     financiranje izvajanja programa Osnovna šola za odrasle; 

– sofinanciranje šolnin odraslim, ki so končali izobraževanje na srednješolski ravni;  

  sofinanciranje promocije, animacije in učne pomoči. 

MDDSZ: 

– spodbujanje vključevanja odraslih z nedokončano osnovno šolo k dokončanju 

osnovnošolskega izobraževanja in dokončanju oziroma pridobitvi srednješolske izobrazbe. 

 

2.3 Tretje prednostno področje: usposabljanje in izobraževanje za potrebe dela  

 

MIZŠ: 

 sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja za odrasle;  

 sofinanciranje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju;  

 sofinanciranje usposabljanja mentorjev pri delodajalcih. 
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MDDSZ: 

– spodbujanje osipnikov k dokončanju ali nadaljevanju izobraževanja; 

– spodbujanje mlajših brezposelnih odraslih in drugih iskalcev zaposlitve za vključevanje v 

različne programe oziroma projekte zaradi pridobivanja temeljnih zmožnosti, veščin in 

spretnosti za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in odpravljanje ovir pri iskanju zaposlitve; 

– pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: NPK), pomembnih za 

izboljšanje usposobljenosti posameznika na delovnem mestu, za večjo zaposljivost in 

konkurenčnost;  

– dvig poklicnih zmožnosti (kvalifikacijske ravni) za povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb 

in zmanjšanje strukturnega neskladja na trgu dela; 

– povečanje konkurenčnosti brezposelnih oseb na trgu dela ter pridobitev in krepitev 

sposobnosti, znanja, veščin in spretnosti; 

– spodbujanje vlaganja v brezposelne, ki bodo zagotavljali višjo stopnjo inovativnosti, 

zaposljivosti in gospodarske rasti, kar je najboljši način za večjo zaposlenost, socialno 

vključenost, zmanjšanje regionalnih razlik in visoko življenjsko raven; 

– povezovanje izobraževanja in potreb trga dela s spodbujanjem pridobivanja prvih delovnih 

izkušenj za mlade, da se povečajo njihove zaposlitvene možnosti in možnosti za uspešen 

razvoj njihove kariere, hkrati pa se zagotavlja usposobljena delovna sila in povečuje 

konkurenčnost podjetja; 

– omogočiti mladim brezposelnim, starim do 29 let, da pred zaposlitvijo oziroma odločitvijo o 

nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta na delovnem mestu preizkusijo svoje 

znanje, veščine in spretnosti; 

– vključevanje brezposelnih in neaktivnih oseb v posamezne programe neformalnega 

izobraževanja in usposabljanja pri izbranih izvajalcih, vpisanih v register zunanjih izvajalcev 

na podlagi 44. člena Zakona o urejanju trg dela; 

– izvajanje programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja; 

– izvajanje usposabljanj na delovnem mestu;  

– pomoč pri odpravljanju in preseganju dejavnikov, zaradi katerih so se mladi znašli v stiski, 

pri razvijanju interesov, ključnih in poklicnih kompetenc ter osebnostnih lastnosti, s katerimi 

bodo izboljšali svojo asertivnost in proaktivnost, s tem pa tudi uspešnost na trgu dela in 

v družabnem življenju; 

– povečanje konkurenčnosti podjetij in panožnih gospodarskih dejavnosti, sodelovanje 

podjetij na področju razvoja kadrov, določitev kompetenčnih profilov in delovnih mest v 

določeni panogi oziroma razvoj in usklajeno izvajanje panožnega kompetenčnega modela 

s ciljno naravnanimi usposabljanji; 

– prilagajanje delovnega okolja daljši delovni dobi ter zagotavljanje zdravja in varstva pri 

delu; 

– izvajanje učinkovitega prenosa znanja med generacijami, sistemski in inovativni projekti za 

usposabljanje starejših delavcev ter ukrepi za spodbujanje usklajevanja poklicnega, 

družinskega in zasebnega življenja v celotnem življenjskem ciklu posameznika.  

 

MKGP: 

– usposabljanje v kmetijstvu v okviru nevladnih organizacij; 

– spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu, živilskopredelovalni 

industriji in na podeželju z izvajanjem Programa razvoja podeželja 2014–2020, ukrep M01 

Prenos znanja in dejavnosti informiranja; 

– izvajanje javne službe kmetijskega svetovanja in prenos znanja za odrasle na podeželju; 

– usposabljanje in svetovanje lastnikom gozdov za večnamensko gospodarjenje z gozdovi 

ter izobraževanje in ozaveščanje javnosti na področju gozdov in gozdarstva; 

– svetovanje čebelarjem in ozaveščanje prebivalstva o pomenu čebelarstva. 
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MOP:  

– krepitev zmogljivosti deležnikov za izvajanje ukrepov OP TG in AN v sektorjih:  trajnostna 

mobilnost, učinkovita raba energije in viri energije, trajnostna gradnja, odpadna hrana in 

LULUCF; 

– krepitev zmogljivosti javne uprave (nacionalne in lokalne) za prehod v nizkoogljično družbo 

in participatorno upravljanje, zlasti za operacionalizacijo zakonodaje na področju ukrepov 

za blaženje podnebnih sprememb in za izvajanje zelenih javnih naročil. 

 

MK: 

– dodatno strokovno usposabljanje na kulturnem področju; 

– pridobivanje dodatnega znanja o kulturi za dvig zaposljivosti, še zlasti na področjih, na 

katerih ni formalnih oblik izobraževanja – razvoj programov študijskega centra; 

– pridobivanje dodatnega znanja ter usposabljanje predstavnikov ranljivih družbenih skupin 

za krepitev zaposlitvenih možnosti v kulturi in ustvarjalnem sektorju ter za večjo socialno 

vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin;  

– izvajanje mentorstev. 

 

MP – Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij: 

– razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb (izobraževanje, usposabljanje, delovne terapije). 

 

2.4  Dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih 

 

MIZŠ: 

Andragoški center Slovenije izvaja okvirno naslednje strokovne in razvojne naloge na 

področjih: 

− priprava izhodišč za oblikovanje javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle na 

podlagi ZIO-1; 

– priprava strokovnih podlag za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki 

se izvaja kot javna služba na podlagi ZIO-1;  

− priprava nacionalnega programa izobraževanja odraslih; 

– pismenost in temeljnih zmožnosti odraslih;  

– izobraževanje za trajnostni razvoj; 

– ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja; 

– informativne in svetovalne dejavnosti za odrasle; 

– presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih; 

– izobraževalni programi za odrasle; 

– proučevanje potreb po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev ter 

razvoj programov, pristopov, oblik in metod izpopolnjevanja; 

– razvoj sistema kompetenčno zasnovanega izpopolnjevanja učiteljev in strokovnih delavcev; 

– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, izobraževalcev odraslih in drugih 

deležnikov za kakovostno izvajanje naslednjih programov oziroma dejavnosti: 

 začetno vključevanje priseljencev,  

 središča za samostojno učenje,  

 svetovalna dejavnost za odrasle, 

 opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (mladoletnike – 

prosilce za mednarodno zaščito), 

 študijski krožki,  

 osnovna šola za odrasle,  

 presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih, 

 usposabljanje in izpopolnjevanje za izvajanje poklicnega izobraževanja z 

usposabljanjem v podjetjih, 

 usposabljanje mentorjev v podjetjih in drugo, 
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– svetovanje izvajalcem naslednjih programov in dejavnosti: študijski krožki, središča za 

samostojno učenje, druge oblike učenja, svetovanje in vrednotenje znanja v izobraževanju 

odraslih, svetovanje za kakovost, teden vseživljenjskega učenja in  drugo; 

– e-podpora pri izvedbi nalog: 

 IKT-podpora pri usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev; 

 IKT-podpora procesom samoevalvacije v izobraževalnih organizacijah; 

 IKT-podpora ter vzdrževana in posodobljena IKT-orodja (aplikacije ReNPIO, 

SSU, eSk, spletni portal SSU in e-kotiček, spletne strani: ŠK, trajnostni razvoj, s 

področja pismenosti); 

– promocijske dejavnosti: 

 promocija v domačih in tujih medijih; 

 ozaveščanje javnosti o pomenu in pojavnih oblikah vseživljenjskega učenja v 

tednu vseživljenjskega učenja in na paradah učenja; 

 izvajanje promocijskih in animacijskih dejavnosti za vključevanje v 

izobraževanje;  

– informacijske dejavnosti: 

 zagotavljanje aktualnih podatkov ter obveščanje javnosti o dejavnostih in 

dosežkih;  

 opravljanje knjižnično-dokumentacijske dejavnosti; 

– sodelovanje v mednarodnih projektih:  

 uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 2017–2019 v Sloveniji;  

 EPALE – e-platforma za izobraževanje odraslih v Evropi;  

 Profesionalizacija učiteljev (Profi-train); 

 razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb (Transnational Prison Up-Skilling 

and Training model – skillsHUBS); 

– medresorsko povezovanje in sodelovanje s socialnimi partnerji. 

Center RS za poklicno izobraževanje izvaja okvirno naslednje strokovne in razvojne naloge 

na področjih:  

  prenova poklicnega izobraževanja: razvoj dveh modelov poklicnega izobraževanja, razvoj   
 podlag za pripravo in izvedbo dveh novih modelov poklicnega izobraževanja: 

 razvoj in pilotiranje modela izvajanja poklicnega izobraževanja; 

 opolnomočenje zbornic, sindikatov in drugih podpornih institucij; 

 evalvacija novih modelov in analiza podatkov poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja; 

 razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje: 

 razvoj metodologije za pripravo programov in spremljanje razvoja programov; 

 promocija programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter zbiranje in analiza; 

 razvoj programov usposabljanja in izpopolnjevanja, oblikovanje delovnih skupin. 

 

MDDSZ: 

– razvijanje strokovnih nalog glede razvoja sistema NPK, ki ni neposredno povezan z 

izobraževanjem odraslih, vzpostavlja pa sistemski okvir za priznavanje znanja, spretnosti in 

kompetenc za potrebe trga dela, ne glede na to, kako so bili pridobljeni;  

– razvoj in izvajanje programov usposabljanja za vse akterje, vključene v razvoj in izvajanje 

sistema NPK, svetovalce, člane komisij in izvajalce NPK. 
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MK: 

– razvoj programov Študijskega centra Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: JSKD) z izobraževanjem za izobraževalce (mentorje) 

odraslih v kulturnih dejavnostih po Sloveniji; 

– izvajanje promocijske dejavnosti in ponudbe: ozaveščanje javnosti o pomenu kulturne 

dediščine (Dnevi evropske kulturne dediščine). 

 

MP:  

– izvajanje promocije v ZPKZ. 

 

MZI: 

– dodatno strokovno usposabljanje presojevalcev; 
– usposabljanje učiteljev vožnje in učiteljev predpisov; 
−  izpopolnjevanje na področju vzgoje voznikov motornih vozil, osvojitev sodobnih metod 

poučevanja ter seznanjanje s strokovnimi in zakonskimi novostmi. 

3. CILJNE SKUPINE  

 

Ciljne skupine odraslih, ki so jim namenjeni programi in dejavnosti v LPIO 2020, so: 

– brezposelni: prednostna skupina so starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne 

izobrazbe ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti; 

– zaposleni: prednostna skupina so starejši od 45 let z dokončano manj kot štiriletno srednjo 

šolo ali pomanjkanjem ključnih ali poklicnih zmožnosti; 

–     zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih zahtev posameznega poklica tega ne morejo več 

opravljati, ko dosežejo določeno starost; 

– manj izobraženi in druge ranljive skupine, kot so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo 

šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci; 

– druge skupine odraslih, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in 

gospodarskih dobrin, kot so kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij. 

 

 

4.  PREGLED SOFINANCIRANJA PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI IZ DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA  

 

Iz državnega proračuna Republike Slovenije se za izvajanje LPIO 2020 zagotovi 

85.541.827,50 EUR. Okvirna višina sredstev, ki jih ministrstva načrtujejo, so razvidna iz 

preglednice 1. 

 

Preglednica 1: Sredstva v LPIO 2020 po proračunskih uporabnikih 

Zap. št. Proračunski uporabniki Sredstva v EUR Delež (v %) Delež ESS (v %) 

1. MIZŠ 25.296.282,19 29,58 82,43 

2. MDDSZ 31,273.521,86 36,55 80,02 

3. MKGP 14.459.504,26 16,90 21,35 

4. MOP 250.313,00 0,29  

5. MZ 10.428.008,00 12,19  

      6.                    MK 2.490.037,20 2,92 80,62 

7. MNZ 893.000,00 1,05  

8. MP 221.160,99 0,25 100,0 

9. MZI 230.000,00 0,27  

 Skupaj 85.541.827,50 100 59,0 

 

Okvirna višina sredstev, ki jih ministrstva načrtujejo za prednostna področja in dejavnosti, so 

razvidna iz preglednice 2. 
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Preglednica 2: Sredstva v LPIO 2020 po prednostnih področjih in dejavnostih 

Prednostna področja in dejavnosti Sredstva v evrih LPIO 2020 Delež (v %)  

Prvo prednostno področje: 

splošno izobraževanje odraslih  
16.555.511,53 19,35 

Drugo prednostno področje:  

izobraževanje za dvig izobrazbene ravni  
2.616.164,37 3,05 

Tretje prednostno področje:  

izobraževanje in usposabljanje za potrebe 

dela  

59.223.197,62 69,23 

Dejavnosti 7.146.953,98 8,35 

Skupaj 85.541.827,50 100 
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Pregled sredstev, ki jih posamezna ministrstva načrtujejo za prednostna področja in dejavnosti iz sredstev integralnega proračuna in sredstev evropske 

kohezijske politike, je razviden iz preglednice 3. 

 

Preglednica 3: Načrtovana sredstva ministrstev za LPIO 2020 po prednostnih področjih in dejavnostih glede na vir financiranja 

Ministrst

vo 
Sredstva  % 

Sredstva 

integralnega 

proračuna  

% 

Sredstva 

Evropskega 

socialnega 

sklada in 

drugih 

skladov 

% 

1. 

prednostno 

področje 

% 

2. 

prednostno 

področje 

% 

3.  

prednostno 

področje 

% Dejavnosti % 

MIZŠ 25.296.282,19 29,58 4.971.049,62 17,57 20.325.232,57 82,43 4.616.867,53 18,25 2.466.164,37 9,75 12.428.933,31 49,13 5.784.316,98 22,87 

MDDSZ 31.273.521,86 36,55 6.246.910,00 19,98  25.026.611,86 80,02   150.000,00 0,48 29.948.884,86 95,77 1.174.637,00 3,75 

MKGP* 14.459.504,26 16,90 11.384.504,26 78,65 3.075.000,00 21,35     14.459.504,26 100,0   

MOP** 250.313,00 0,29 250.313,00 100   132.916,00 53,10   117.397,00 46,90   

MZ*** 10.428.008,00 12,19 10.428.008,00 100,0   10.428.008,00 100,0       

MK 2.490.037,20 2,92 512.631,00 19,38 1.977.406,20 80,62 424.720,00 17,05   2.047.317,20 82,23 18.000,00 0,72 

MNZ 893.000,00 1,05 893.000,00 100,0   893.000,00 100,0       

MP 221.160,99 0,25 0 0 221.160,99 100,0     221.160,99 100,0   

MZI 230.000,00 0,27 230.000,00 100   60.000,00 26,09     170.000,00 73,91 

SKUPAJ 85.541.827,50 100 34.916.415,88 41 50.625.411,62 59 16.555.511,53 19,35 2.616.164,37 3,05 59.223.197,62 69,23 7.146.953,98 8,35 

* Sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  

** Sredstva  Sklada za podnebne spremembe.  

***  Sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

 

Okvirni obseg sredstev za financiranje programov in dejavnosti po ministrstvih ter pričakovani učinki so razvidni iz preglednic pod točkami od 4.1 do 4.9. 

Načrtovana sredstva za LPIO 2020 so v okviru sprejetega proračuna za leto 2020. Zaradi prilagajanja finančnemu stanju v državi oziroma glede na Rebalans 

2020, se lahko načrtovana sredstva za LPIO 2020 spremenijo. Poraba je odvisna od zmožnosti državnega proračuna. 
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4.1 MIZŠ: 

 

Preglednica 4: Okvirni obseg sredstev MIZŠ 

Številka in ime 

ukrepa 

Številka in ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2019 Načrt 2020 

Indeks 

(načrt 

2020/ 

2019) 

Prednostno 

področje/ 

podporna 

dejavnost 

Pričakovani učinki ukrepov 

3311-11-0084 

Izobraževanje 

zaposlenih – 

izvajalci 

578010 – 

Izobraževanje 

brezposelnih 

Programi in podporne 

dejavnosti za brezposelne 

osebe  

 

 

1.764.803,00 

 

100.000,00  4 

 večja zaposljivost 

 večja vključenost v vseživljenjsko 

učenje 

 večja mobilnost in drugo 

                                                          Skupaj ukrep 1.764.803,00 100.000,00 5   

3311-11-0012 

Izvajanje 

dejavnosti 

izobraževanja 

odraslih 

180072 – 

Osnovna šola za 

odrasle 

Osnovna šola za odrasle 

 

1.380.000,00 

 

 

1.435.200,00  

 

104 2 

− povečanje deleža odraslih z 

dokončano osnovno šolo 

− večja vključenost v vseživljenjsko 

učenje 

− večja zaposljivost 

 

3311-11-0012 

Izvajanje 

dejavnosti 

izobraževanja 

odraslih 

 

3330-15-0001 

722910 – 

Dejavnost 

izobraževanja 

odraslih 

Študijski krožki 360.000,00 200.000,00  

  1 (40 %) 

     4 (60 %) 

 večja vključenost v vseživljenjsko 

učenje, zlasti nižje izobraženih, 

starejših in drugih ranljivih skupin 

 izboljšana splošna izobraženost in 

splošne zmožnosti, ki so temelj za 

bivanje v sodobni družbi, za 

osebno rast in razvoj, okrepljene 

Borze znanja 95.888,00 49.753,73  

Središča za samostojno 

učenje 
737.424,00 589.939,20  

Medgeneracijsko učenje in 

sodelovanje 
75.000,00 53.000,00  
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Subvencije 

zasebnim 

organizacijam za 

izobraževanje 

odraslih 

Teden vseživljenjskega 

učenja (TVU) 
176.000,00 102.000,00  

sposobnosti posameznikov za 

hitrejše prilagajanje spremembam 

na trgu dela in za uspešno 

vključevanje v družbo 

− kakovostno izvajanje dejavnosti 

informiranja in svetovanja ter 

postopkov ugotavljanja in 

vrednotenja neformalno 

pridobljenega znanja s poudarkom 

na nižje izobraženih in drugih 

ranljivih skupinah, 

 večja ozaveščenost odraslih o 

pomenu vseživljenjskega učenja 

na različnih ravneh 

 novi pristopi pri izvajanju 

programov in podpornih dejavnosti 

v izobraževanju odraslih 

 več skupnostnega učenja in 

medgeneracijskega sodelovanja 

 večja kakovost izobraževanja 

odraslih 

 večja mobilnost 

 večja zaposljivost in prilagodljivost 

potrebam trga dela 

 okrepljeno partnersko 

povezovanje na različnih ravneh 

Informiranje in svetovanje 

(v letu 2019 iz PP 578010) 
0 704.720,69   

Programi zvez, društev v 

javnem interesu in organizacij 

za izobraževanje odraslih, 

publicistična dejavnost 

85.000,00 53.000,00  

Letni posvet o izobraževanju 

odraslih in strokovni posveti 

(posebna naloga v LDN ACS) 

25.000,00 40.000,00  

Mednarodni projekti 

Andragoškega centra 

Slovenije (posebna naloga v 

LDN ACS) 

107.481,00 26.316,00  

Podpora in spremljanje 

osnovne dejavnosti s 

poudarkom na IKT (osnovna 

naloga v LDN ACS) 

 
63.000,00  

 
Mreža javnih zavodov – 

sofinanciranje plač 
632.466,00 362.403,00    

Skupaj ukrep 1.661.793,00  2.244.132,62 135   
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Skupaj ukrep 

 
2.300.259,00 3.679.332,62 160   

3311-11-S008 

Računalniško 

opismenjevanje 

in informatika 

448210 – 

Izobraževanje 

odraslih – 

računalniško 

opismenjevanje 

in informatika 

Nakup in vzdrževanje 

osnovnih sredstev 
27.000,00 50.000,00 185 4 

 

 vzdrževanje ravni opremljenosti 

šol z IKT-opremo za kakovostno 

izvajanje izobraževalnih 

programov in dejavnosti 

3311-11-0014 

Urejanje in 

podpora 

izobraževanju 

odraslih 

609510 – 

Andragoški 

center RS 

Letni delovni načrt 

Andragoškega centra 

Slovenije (LDN ACS v skladu 

z 28. členom ZOFVI) 

782.036,00 865.217,00 111 4 

 razvoj strokovnih podlag za razvoj 

področja izobraževanja odraslih 

 usposobljenost strokovnjakov in 

izobraževalcev odraslih 

 razvoj programske in podporne 

ponudbe na področju splošnega 

neformalnega izobraževanja 

odraslih 

 razvoj podpornih programov za 

razvoj in izvajanje izobraževanja 

odraslih 

 izmenjava znanj in prenosi dobrih 

praks 

3311-11-0025 

Podporne 

aktivnosti 

687010 –   

Evalvacije in 

nacionalni 

kurikulum 

Nacionalni svet za bralno 

pismenost 

 

2.500,00 

 

4 

 priprava medresorskega 

akcijskega načrta, podpora pri 

pripravi letnega poročila o 

uresničevanju akcijskega načrta 

(vezano na Nacionalni svet za 

bralno pismenost, ki ga imenuje 

Vlada Republike Slovenije) 
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3330-19-0007 

Predsedovanje 

EU 

190137 –  

Predsedovanje 

svetu Evropske 

unije 

Predsedovanje svetu EU  1.000,00  4 

 sodelovanje v nacionalnih 

koordinacijah pri vsebinski in 

strokovni pripravi predsedovanja 

Slovenije Svetu EU 

 dejavno sodelovanje na drugih 

konferencah, seminarjih in 

delovnih srečanjih 

3311-11-0025 

Podporne 

aktivnosti 

716910 – 

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje 

Povezovanje in sodelovanje 

deležnikov za spodbujanje 

pismenosti in bralne kulture 

 
 

                       

15.000,00 

 4 

 koordinacija dejavnosti mreže 

deležnikov za pismenost in bralno 

kulturo ter njena širitev 

 prispevek k doseganju strateških 

ciljev Nacionalne strategije bralne 

pismenosti 2019–2030 

716910 – 

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje 

Sekundarna analiza podatkov 

PIAAC: zaposleni odrasli z 

najnižjimi dosežki na 

testiranju spretnosti PIAAC – 

posebnosti 

 9.000,00  4 

 priprava znanstveno-

raziskovalnega poročila s predlogi 

in priporočili za snovalce politik 

716910 – 

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje 

Strategija spretnosti – posvet 

odločevalcev na visoki ravni 

(OECD Skills Summit) 

 10.000,00  4 

 organizacija mednarodnega 

srečanja Skills Summit 2020; 

strokovno in logistično podporo 

izvedbe dogodka bo zagotovil 

ACS  

                                                            Skupaj ukrep           34.000,00    

3311-11-0012 

Izvajanje 

dejavnosti 

izobraževanja 

odraslih 

483110 –         

Tuji jeziki 

Promocija romskega jezika – 

družinsko branje v romskem 

jeziku 

            2.000,00  1 

 promocija učenja romskega jezika 

in spodbujanje jezikovnega 

vključevanja odraslih ter priprava 

Načrta za poučevanje 

dopolnilnega pouka romskega 

jezika v RS  
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483110 –         

Tuji jeziki 
Jezik na delovnem mestu 

. 

 

3.000,00  

 

1 

 

 priprava pilotne verzije vprašalnika 

za analizo stanja in potreb pri 

razvoju področja učenja jezika 

odraslih priseljencev za potrebe 

dela v podjetju 

483110 –         

Tuji jeziki 

Izpiti iz tujih jezikov pri 

Državnem izpitnem centru 

(LDN DIC) 

6.000,00 6.000,00 100 1 

 izboljšane jezikovne zmožnosti 

 izboljšana splošna izobraženost 

 večja vključenost v vseživljenjsko 

učenje in večja mobilnost 

                                      Skupaj ukrep 6.000,00 11.000,00 183  
 

 

3311-11-0025  

Podporne 

aktivnosti 

 

715310 –

Izobraževanje 

učiteljev 

 

Programi nadaljnjega 

izobraževanja in 

usposabljanja 

  

    228.000,00 

  

4 

 usposobljenost strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju 

 

1541-15-S032 

Izboljšanje 

dostopa do 

vseživljenjskega 

učenja 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

Financiranje izvajanja 

programov za pridobivanje 

temeljnih in poklicnih 

kompetenc 2016–2019 

 

 3.284.639,43 

 

0  1 

− izboljšane temeljne in poklicne 

zmožnosti zaposlenih s 

poudarkom na starejših od 45 let, 

nižje izobraženih in manj 

usposobljenih 

− večja vključenost v vseživljenjsko 

učenje 
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150046, 

150047 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

Financiranje izvajanja 

programov za pridobivanje 

temeljnih in poklicnih 

kompetenc 2016–2019 

821.159,86 0 1 

3330-18-1792 do 

1809 

Financiranje 

izvajanja 

programov za 

pridobivanje 

temeljnih in 

poklicnih 

kompetenc 2018–

2022 

 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

Financiranje izvajanja 

programov za pridobivanje 

temeljnih in poklicnih 

kompetenc 2018–2022 

 
2.966.571,59 

 

 1 

− izboljšanje temeljnih in poklicnih 

zmožnosti zaposlenih s 

poudarkom na starejših od 45 let, 

nižje izobraženih in manj 

usposobljenih 

− večja vključenost v vseživljenjsko 

učenje 

150046, 

150047 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

Financiranje izvajanja 

programov za pridobivanje 

temeljnih in poklicnih 

kompetenc 2018–2022 

 
741.642,89 

 

                                       Skupaj ukrep  3.708.214,48    
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3330-17-1752 

Sofinanciranje 

izobraževanja in 

usposabljanja za 

dvig izobrazbene 

ravni in 

pridobivanje 

poklicnih 

kompetenc 

2016−2022 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

Sofinanciranje izobraževanja 

in usposabljanja za dvig 

izobrazbene ravni in 

pridobivanje poklicnih 

kompetenc 2016−2022  

800.000,00 504.771,50 

 2 

 višja izobrazbena raven in raven 

poklicnih zmožnosti 

 večja vključenost v vseživljenjsko 

učenje s poudarkom na starejših 

od 45 let, nižje izobraženih in manj 

usposobljenih 

150046, 150047 

– PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

Sofinanciranje izobraževanja 

in usposabljanja za dvig 

izobrazbene ravni in 

pridobivanje poklicnih 

kompetenc 2016−2022  

200.000,00 126.192,87 

                                      Skupaj ukrep 1.000.000,00 630.964,37 63   

3330-16-1716 

Strokovna 

podpora področju 

pridobivanja 

temeljnih 

kompetenc  

2016–2022  

150044, 

150045 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

Strokovna podpora področju 

pridobivanja temeljnih 

kompetenc 2016–2022  

264.000,00 358.358,64 

 4 

− novi programi za odrasle 

− nova strokovna gradiva in pristopi 

za kakovostno izvajanje 

programov za pridobivanje 

temeljnih zmožnosti 

− razvoj spletne aplikacije za 

testiranje spretnosti odraslih 

− večja kakovost izobraževanja 

odraslih 
150046, 

150047 – 

PN 10.1 –

Strokovna podpora področju 

pridobivanja temeljnih 

kompetenc 2016–2022 

66.000,00 89.589,67 
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Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

Skupaj ukrep 330.000,00 447.948,31 135   

3330-16-1716 

Strokovna 

podpora 

informativno-

svetovalni 

dejavnosti in 

vrednotenju 

neformalno 

pridobljenega 

znanja za 

zaposlene 2016–

2022 

 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 – 

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

Strokovna podpora 

informativno-svetovalni 

dejavnosti in vrednotenju 

neformalno pridobljenega 

znanja za zaposlene 2016–

2022 

124.000,00 121.333,33 

 4 

− nova strokovna gradiva in novi 

pristopi za izvajanje dejavnosti 

ISIO ter postopkov ugotavljanja in 

vrednotenja neformalno 

pridobljenega znanja 

− usposobljeni izvajalci svetovalne 

dejavnosti 

150046, 

150047 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

Strokovna podpora 

informativno-svetovalni 

dejavnosti in vrednotenju 

neformalno pridobljenega 

znanja za zaposlene  

2016–2022 

31.000,00 30.333.33 

                                      Skupaj ukrep 155.000,00 151.666,66 98   
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3330-16-1006 do 

1020 

Javni razpis za 

financiranje 

dejavnosti 

informiranja in 

svetovanja ter za 

ugotavljanje in 

vrednotenje 

neformalno 

pridobljenega 

znanja 2016–

2022 

 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

Javni razpis za financiranje 

dejavnosti informiranja in 

svetovanja ter za ugotavljanje 

in vrednotenje neformalno 

pridobljenega znanja 2016–

2022 

1.209.928,73 1.209.927,94 

 4 

− kakovostno izvajanje dejavnosti 

informiranja in svetovanja ter 

postopkov ugotavljanja in 

vrednotenja neformalno 

pridobljenega znanja  

− večja vključenost zaposlenih v 

vseživljenjsko učenje z namenom 

izboljšanja kompetenc, ki jih 

potrebujejo zaradi potreb na trgu 

dela, večje zaposljivosti in 

mobilnosti ter osebnega razvoja 

150046, 

150047 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

Javni razpis za financiranje 

dejavnosti informiranja in 

svetovanja ter za ugotavljanje 

in vrednotenje neformalno 

pridobljenega znanja 2016–

2022 

 

302.482,23 302.482,03 

Skupaj ukrep 1.512.410,96 1.512.409,97 100   

3330-18-1783 

Izvajanje 

programov 

nadaljnjega 

poklicnega 

izobraževanja in 

usposabljanja  

2018–2022 

 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

Izvajanje programov 

nadaljnjega poklicnega 

izobraževanja in 

usposabljanja 2018–2022 

1.944.088,55 2.786.558,65  3 

 izboljšane poklicne kompetence 

zaposlenih na ravni  srednje in 

višje strokovne izobrazbe 

 prekvalifikacije zaposlenih 

 večja vključenost odraslih v 

vseživljenjsko učenje 

 večja zaposljivost 
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150046, 

150047 – 

PN 10.1 – 

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

Izvajanje programov 

nadaljnjega poklicnega 

izobraževanja in 

usposabljanja 2018–2022 

486.022,13 

 

696.639,66 

 

 večja mobilnost 

Skupaj ukrep 2.430.110,68 3.483.198,31 143   

 

 

3330-16-1719 

Razvoj 

programov za 

izpopolnjevanje 

za nadaljnje 

poklicno 

izobraževanje in 

usposabljanje  

2017–2022 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 – 

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

Razvoj programov za 

izpopolnjevanje za nadaljnje 

poklicno izobraževanje in 

usposabljanje 2017–2022  

71.481,18 71.481,18 

            4 

 novi izobraževalni programi za 

izpopolnjevanje in usposabljanje 

po končani srednji in višji strokovni 

izobrazbi 

 

150046, 

150047 – 

PN 10.1 – 

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

Razvoj programov za 

izpopolnjevanje za nadaljnje 

poklicno izobraževanje in 

usposabljanje 2017–2022 

17.870,29 17.870,29 

Skupaj ukrep 89.351,47 89.351,37 100   
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3330-16-1701 in 

1702  

Usposabljanje 

mentorjev za 

izvajanje 

praktičnega 

usposabljanja z 

delom po 

izobraževalnih 

programih za 

pridobitev 

izobrazbe 2016–

2021 

160176, 

160178 – 

PN 10.2 –  

Poklicno 

izobraževanje in 

usposabljanje – 

14-20-EU 

Usposabljanje mentorjev za 

izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom po 

izobraževalnih programih za 

pridobitev izobrazbe v letih 

2016–2021 

160.000,00 160.000,00 

 3  

 usposobljeni mentorji v podjetjih 

za kakovostno izvajanje 

mentorstva dijakom, ki se 

praktično usposabljajo z delom, in 

študentom, ki se praktično 

izobražujejo pri delodajalcih, pri 

čemer so mentorji usposobljeni 

tudi za odrasle udeležence 

160177, 

160179 – 

PN 10.2 –   

Poklicno 

izobraževanje in 

usposabljanje – 

14-20-slovenska 

udeležba 

Usposabljanje mentorjev za 

izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom po 

izobraževalnih programih za 

pridobitev izobrazbe 2016–

2021 

40.000,00 40.000,00 

Skupaj ukrep 200.000,00 200.000,00 100   

3330-18-1804 

Povezava 

sistema 

poklicnega 

izobraževanja s 

potrebami trga 

dela 

160176, 

160178 – 

PN 10.2 –   

Poklicno 

izobraževanje in 

usposabljanje – 

14-20-EU 

(80,00 %) 

NPO – Povezava sistema 

poklicnega izobraževanja s 

potrebami trga dela 

2018−2022 

4.000.000,00 1.932.720,00 

 3  

 usposobljeni mentorji v podjetjih 

za kakovostno izvajanje 

mentorstva dijakom, ki se 

praktično usposabljajo z delom, in 

študentom, ki se praktično 

izobražujejo pri delodajalcih, pri 

čemer so mentorji usposobljeni 

tudi za odrasle udeležence 

160177, 

160179 – 

PN 10.2 – 

Poklicno 

izobraževanje in 

usposabljanje – 

14-20-slovenska 

udeležba 

NPO – Povezava sistema 

poklicnega izobraževanja s 

potrebami trga dela 

2018−2022 

1.000.000,00 483.180,00 
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(20,00 %) 

Skupaj ukrep 5.000.000,00 2.415.900,00 108   

3330-16-1001  

Dvig poklicnih 

kompetenc 

učiteljev v letih 

2016–2022 

160176, 

160178 – 

PN 10.2 – 

Poklicno 

izobraževanje in 

usposabljanje – 

14-20-EU 

(80,00 %) 

NPO – Dvig poklicnih 

kompetenc učiteljev v letih 

2016–2022  

 

231.472,35 

 
 

4.237,19   

 

 4 

 nadgrajene poklicne kompetence 

strokovnih delavcev na področju 

poklicnega izobraževanja 

(usposabljanje učiteljev v podjetjih) 
160177, 

160179 – 

PN 10.2 – 

Poklicno 

izobraževanje in 

usposabljanje – 

14-20-slovenska 

udeležba 

(20,00 %) 

NPO – Dvig poklicnih 

kompetenc učiteljev v letih 

2016–2022  

57.868,09 

 
1.059,30   

 

 Skupaj ukrep 289.340,44 5.296,49 18   

3330-17-1802 

Prenova 

poklicnega 

izobraževanja 

160176, 

160178 – 

PN 10.2 – 

Poklicno 

izobraževanje in 

usposabljanje – 

14-20-EU 

(80,00 %) 

NPO – Prenova poklicnega 

izobraževanja 
356.096,00 

 
 

355.299,00   

 

 3 

− razvoj in pilotna vpeljava dveh 

novih modelov poklicnega 

izobraževanja 

− poleg šolskega modela izvajanja 

srednjega poklicnega 

izobraževanja s povečanim 

številom tednov praktičnega 

usposabljanja z delom bo razvit 

tudi model vajeništva z vsemi 
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160177, 

160179 – 

PN 10.2 – 

Poklicno 

izobraževanje in 

usposabljanje – 

14-20-slovenska 

udeležba 

(20,00 %) 

NPO – Prenova poklicnega 

izobraževanja 
89.024,00 

 
 

    88.824,00   

 

sestavinami: od vloge podpornih 

institucij na državni ravni, ustrezno 

prilagojenih učnih načrtov, izbire in 

usposabljanja delodajalcev do 

vloge vajeniških šol in ustreznega 

vrednotenja znanja z vmesnimi in 

zaključnimi izpiti 

− za vzpostavitev obeh modelov 

bodo dopolnjeni sedanji oziroma 

pripravljeni novi izobraževalni 

programi in katalogi za praktično 

izobraževanje ter nadgrajeni izpitni 

katalogi, novi modeli pa bodo 

preizkušeni v praksi v tesnem 

sodelovanju z delodajalci 

− vzpostavitev enotnega registra 

učnih mest in promocija obeh 

modelov 

        Skupaj ukrep 445.120,00 444.123,00 100   

3330-17-1801  

Promocija 

poklicnega 

izobraževanja 

2016–2020 

 

160176, 

160178 – 

PN 10.2 – 

Poklicno 

izobraževanje in 

usposabljanje – 

14-20-EU 

(80,00 %) 

NPO – Promocija poklicnega 

izobraževanja 2016–2020 

 

 

204.856,38 

 

 

 

 
 

280.358,09   

 

  4 

– večja privlačnost in konkurenčnost 

poklicnega in strokovnega 

izobraževanja zaradi promocijskih 

aktivnosti, kot so predstavitve 

poklicev in šol, tekmovanj, 

oglaševanj, in drugih dejavnosti za 

izboljšanje ugleda ter 

prepoznavnosti poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 
60177, 160179 –

PN 10.2 – 

Poklicno 

izobraževanje in 

usposabljanje – 

NPO – Promocija poklicnega 

izobraževanja 2016–2020 
51.214,09 

 
 

70.089,52   

 



24 

 

14-20-slovenska 

udeležba 

(20,00 %) 

                                       Skupaj ukrep 256.070,47 350.447,61 137   

1541-15-0031 

Izboljšanje 

dostopa 

vseživljenjskega 

učenja 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 – 

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU (80,00 %) 

Javni razpis za  

izpopolnjevanje strokovnih 

delavcev v višjem strokovnem 

izobraževanju in 

izobraževalcev v neformalnih 

izobraževalnih programih za 

odrasle 2020–2022 

 

 

 

 

   480.000,00 

 
 

4 

 

 

 zaposlenim, ki zunaj svojega 

rednega delovnega časa 

opravljajo izobraževalno delo v 

programih višjega strokovnega 

izobraževanja ali v neformalnih 

izobraževalnih programih za 

odrasle, omogočiti izboljšanje 

kompetenc, zaradi potreb na trgu 

dela, večje zaposljivosti in 

mobilnosti med področji dela, 

osebnega razvoja in delovanja v 

sodobni družbi 

 

150046, 

150047 – 

PN 10.1 – 

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

(20,00 %) 

Javni razpis za  

izpopolnjevanje strokovnih 

delavcev v višjem strokovnem 

izobraževanju in 

izobraževalcev v neformalnih 

izobraževalnih programih za 

odrasle 2020–2022 

 

 

 

 

 

 

120.000,00 

Skupaj ukrep  600.000,00    

3330-18-1781 in 

3330-18-1782 

Promocije, 

animacije in učne 

pomoči od 2018 

do 2022 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

 

Javni razpis za financiranje 

promocije, animacije in učne 

pomoči 2018–2022 

 

 320.000,00  2 

 dvig izobrazbene ravni in poklicnih 

kompetenc odraslih z izvajanjem 

promocijskih in animacijskih 

aktivnosti ter zagotavljanje učne 

pomoči za udeležence 

izobraževanja odraslih  
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 prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU (80,00 %) 

 večja vključenost zaposlenih v 

vseživljenjsko učenje z namenom 

izboljšanja kompetenc, ki jih 

potrebujejo zaradi potreb na trgu 

dela, večje zaposljivosti in 

mobilnosti ter osebnega razvoja  s 

poudarkom na starejših od 45 let, 

nižje izobraženih in manj 

usposobljenih 

150046, 

150047 – 

PN 10.1 – 

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

(20,00 %) 

 

 

 

 

 

Javni razpis za financiranje 

promocije, animacije in učne 

pomoči od 2018 do 2022 

 

 

 

 

 

 

 

80.000,00 

Skupaj ukrep  400.000,00    

3330-18-1787 

Inovativni javni 

zavod 2018–2022 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

Krepitev kompetenc  

strokovnih delavcev na 

področju vodenja 

inovativnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda v 

obdobju 2018–2022 

 

  

 

528.400,00 

 3 

 profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju 

 
150046, 

150047 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

Krepitev kompetenc  

strokovnih delavcev na 

področju vodenja 

inovativnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda v 

obdobju 2018–2022 

 132.100,00 
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učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

3330-17-1756 

Z roko v roki 

poMOČ 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

Krepitev kompetenc 

strokovnih delavcev v vzgoji 

in izobraževanju na področju 

dela z otroki s posebnimi 

potrebami – Z roko v roki 

poMOČ 

 

  

 

217.792,00 

 3 

 profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju 

 

150046, 

150047 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

Krepitev kompetenc 

strokovnih delavcev v vzgoji 

in izobraževanju na področju 

dela z otroki s posebnimi 

potrebami – Z roko v roki 

poMOČ 

 54.448,00 

3330-19-1821 

Učim se biti 

učitelj 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

Učim se biti učitelj 

 

  

 

768.497,60  3 

 profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju 
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EU 

150046, 

150047 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

Učim se biti učitelj  192.124,40 

1541-15-S023 

Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg dela 

150040 in 

150041 – PN 8.2 

– Znižanje 

brezposelnosti 

mladih – 14-20-

V-EU 

Prva zaposlitev 2020 

 

  

 

1.553.880,00 

 3 

 zagotavljanje dostopnosti do čim 

hitrejše in kakovostne zaposlitve 

na področju vzgoje in 

izobraževanja 

 

150042 in 

150043 – PN 8.2 

– Znižanje 

brezposelnosti 

mladih – 14-20-

V-slovenska 

udeležba 

Prva zaposlitev 2020  388.470,00 
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3330-16-1714 

Popestrimo šolo 

2016–2021 

150044, 

150045 –  

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

Popestrimo šolo 2016–2021 

 

  

 

748.800,00 

 3 

 

 profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju 

 

150046, 

150047 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

Popestrimo šolo 2016–2021  187.200,00 

3330-17-1749 

Popestrimo šolo 

2017–2021 

 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

Popestrimo šolo 2017–2021 

 

  

 

211.200,00  3 

 profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju 
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150046, 

150047 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

Popestrimo šolo 2017–2021  52.800,00 

3330-16-1003 

Izzivi 

medkulturnega 

sobivanja 

 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

Izzivi medkulturnega 

sobivanja 

 

  

 

520.000,00 

 3 

 profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju 

 

150046, 

150047 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

Izzivi medkulturnega 

sobivanja 
 130.000,00 

 

 

 

150044, 

150045 –  

PN 10.1 –

Le z drugimi smo 

 

  

 

160.000,00  3 

 profesionalni razvoj strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3330-16-1004 

Le z drugimi smo 

 

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

 

150046, 

150047 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba  

Le z drugimi smo  40.000,00  

Skupaj MIZŠ 22.067.301,31 25.296.282,19 128   
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4.2 MDDSZ: 

 

Preglednica 5: Okvirni obseg sredstev MDDSZ 

Številka in ime 

ukrepa 

Številka in ime 

proračunske 

postavke 

Ime programov 

izobraževanja/usposabljanja 

in podpornih dejavnosti 

Načrt 2019 Načrt 2020 

Indeks 

(načrt 

2020/19) 

Prednostno 

področje/ 

podporna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

2611-16-0004 
Koncesije na 

področju 
zaposlovanja 

 

 
2611-16-0006 

Storitve trga dela 

4173 – 

Koncesije na 

področju 

zaposlovanja 

Opravljanje storitev za trg dela 

 

1.100.000,00  

 

  500.000,00 45 3 

 

 novi izobraževalni programi za izpopolnjevanje in 

usposabljanje po končani srednji in višji strokovni 

izobrazbi 

 izboljšanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih 

oseb na trgu dela, prepoznavanje njihovih 

kompetenc, znanj in veščin ter tudi odpravljanje 

morebitnih ovir, ki jim otežujejo ponovni vstop na 

trg dela 

 

 

 

 

 

 

 

 priprava brezposelnih na zaposlitev, kar vključuje 

delavnice, ki jih izvaja ZRSZ, zaposlitvene sejme, 

zdravniško svetovalno službo, povračilo stroškov 

vključenim v delavnice, ki jih izvajajo 

koncesionarji ipd. 

7023 – Priprava 

brezposelnih na 

zaposlitev 

Opravljanje storitev za trg dela 500.000,00 562.273,00 113 3 

Skupaj ukrep 1.600.000,00 1.062.273,00  67    
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2611-16-0009 

Usposabljanje in 

izobraževanje 

2611-16-0009 – 

Ukrepi aktivne 

politike 

zaposlovanja 

Programi praktičnega 

usposabljanja 

  

 2.032.000,00 

 

1.230.000,00        61 3 

 vključitev brezposelnih oseb v projekte zaradi 

izboljšanja zaposlitvenih možnosti, odpravljanja ovir 

pri iskanju zaposlitve, pridobivanja dodatnih znanj, 

veščin in spretnosti 

Podporni in razvojni programi 

   

 221.000,00 

 

  100.000,00      45 3 

 izboljšanje zaposlitvene možnosti, odpravljanje ovir 

pri iskanju zaposlitve, pridobljena dodatna znanja in 

spretnosti 

Lokalni programi neformalnega 

izobraževanje in usposabljanja 

 

 

1.043.000,00 

 

 

1.300.000,00 

 

125 
3 

 povečanje zaposljivosti in izboljšanje razmer vstopa 

na trg dela z dvigom usposobljenosti in pridobitvijo 

neformalno pridobljenih veščin (ključnih 

kompetenc) za brezposelne osebe in iskalce 

zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena 

 

Spodbujanje formalnega 

izobraževanja 

 

400.000,00 

 

 

150.000,00 

 

     38 2 

 povečanje zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih 

na trgu dela, zmanjševanje strukturnega neskladja 

na trgu dela ter dvig izobrazbene in kvalifikacijske 

ravni brezposelnih 

Usposabljamo 

lokalno/usposabljanje na 

delovnem mestu 

0 1.000.000,00  3 
 usposabljanje na delovnem mestu in povračilo 

upravičenih stroškov usposabljanja 

Usposabljanje na delovnem 

mestu za osebe na področju 

mednarodne zaščite 

 

    204.000,00 

 

 

230.000,00 

 

    113 3 
 usposabljanje na delovnem mestu za osebe na 

področju mednarodne zaščite 

        Skupaj ukrep 

 

3.900.000,00 

 

 

 4.010.000,00 

 

    103 

 

  

2611-11-0081 

Vseživljenjsko 

učenje 

8663 – 

Vseživljenjsko 

učenje 

Letni delovni načrt ACS (LDN 

ACS v skladu z 28. členom 

ZOFVI) 

 

291.424,00 

 

 

321.546,00 

 

 4 

 Izvajanje aktivnosti na področju raziskav in razvoja, 

kakovosti in izobraževanja, svetovanje in 

vrednotenje ter promocijske in informacijske 

dejavnosti v izobraževanju odraslih. 

        Skupaj ukrep 291.424,00 321.546,00 110   
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2611-11-0080 

Razvoj 

nacionalne 

kvalifikacijske 

strukture 

5511 – Razvoj 

nacionalne 

kvalifikacijske 

strukture 

Letni delovni načrt CPI in RIC 

(LDN CPI in RIC v skladu z  

28. členom ZOFVI) 

 

707.476,00 

 

 

853.091,00 

 

 4 

 izvajanje aktivnosti na področju izvajanja sistema 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij in slovenskega 

ogrodja kvalifikacij 

        Skupaj ukrep 707.476,00 853.091,00 121   

2611-16-8112 

Neformalno 

izobraževanje in 

usposabljanje 

150030 − 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-V-

EU 

Neformalno izobraževanje in 

usposabljanje – ranljive ciljne 

skupine 

1.296.000,00 

 

216.138,87 

 

 

3 

 vključevanje brezposelnih in neaktivnih oseb v 

posamezne programe neformalnega izobraževanja 

in usposabljanja pri izbranih izvajalcih, vpisanih v 

register zunanjih izvajalcev na podlagi  

44. člena Zakona o urejanju trga dela 

 

 

150031 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-V-

slovenska 

udeležba 

324.000,00 

 

54.034,72 

 

3 

150032 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-Z-

EU 

864.000,00 

 

760.000,00 

 

3 

150033 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

216.000,00 

 

190.000,00 

 

3 

Skupaj: Neformalno izobraževanje in 

usposabljanje – ranljive ciljne skupine 

2.700.000,00 

 

1.220.173,59 

 
45   

2611-16-8111 

Usposabljanje na 

150030 – 

PN 8.1 − Dostop 

Usposabljanje na delovnem 

mestu – dolgotrajno 

    

 

 

765.516,00 
 

 

3 

 dolgotrajno brezposelnim, starejšim od 50 let, in 

nizko izobraženim brezposelnim bo operacija z 
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delovnem mestu do delovnih 

mest – 14-20 -V-

EU 

brezposelne osebe (UDM-

DBO) 

 966.795,87 

 

izvedbo usposabljanj na delovnih mestih pri 

delodajalcih povečala zaposlitvene možnosti in s 

tem dostop do trga dela 

150031 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-V-

slovenska 

udeležba 

   

 

241.698,97 

 

 

191.379,00 
3 

150032 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-Z-

EU 

   

 

643.188,93 

 

 

 

1.214.204,00 

3 

150033 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

   

 

160.797,23 

 

 

303.551,00 
3 

    Skupaj: UDM-DBO 

 

2.012.481,00 

 

 

2.474.650,00

  

123   

1541-15-S022 

Dostop do 

delovnih mest za 

iskalce zaposlitve 

 

150030 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-V-

EU 

Upravljanje in razvoj 

zaposlenih, katerih zaposlitev 

je ogrožena, v regiji Podravje 

200.000,00 200.000,00 

 

3 

 sistematično načrtovanje nadaljnjega razvoja 

kariere zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena, 

iz regije Podravje s celovito podporo v informiranju, 

motiviranju in usposabljanju/izobraževanju za lažje 

in učinkovitejše prehode na nova delovna mesta 

oziroma za iskanje novih zaposlitvenih možnosti na 

trgu dela 

150031 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-V-

50.000,00 50.000,00 3 
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slovenska 

udeležba 

Skupaj: Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih 

zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje 
250.000,00 250.000,00 100   

2611-18-8117 

Pripravljeni na 

spremembe 

150030 – 

PN 8.1 − 

Dostop do 

delovnih mest − 

14-20-V-EU 

Spodbujanje vključevanja oseb, 

ki so pred izgubo zaposlitve, v 

ukrepe na trgu dela 

 

440.000,00 

 

 

487.773,82 

 

 

3 

 spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo 

zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (ukrepi APZ, 

storitve VKO, spodbude za zaposlitev, 

usposabljanja in izobraževanja ipd.).  

150031 – 

PN 8.1 − 

Dostop do 

delovnih mest − 

14-20-V-

slovenska 

udeležba 

 

110.000,00 

 

 

121.943,45 

 

3 

150032 – 

PN 8.1 − 

Dostop do 

delovnih mest − 

14-20-Z-EU 

 

440.000,00 

 

 

487.773,82 

 

3 

150033 – 

PN 8.1 − 

Dostop do 

delovnih mest − 

14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

 

110.000,00 

 

 

121.943,45 

 

3 

Skupaj: Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred 

izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela 
1.100.000,00 

 

1.219.434,54 

 

 

111 
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2611-16-9121 

PUM-O:  

Projektno učenje 

za mlajše odrasle 

160133 – PN 9.1 

– Aktivno 

vključevanje − 

14-20-V-EU 

Projektno učenje mlajših 

odraslih (PUM-O) 

 

1.099.370,40 

 

948.890,40 

 

 

3 

 razvijati potenciale ranljivih mlajših odraslih za 

uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev 

izobrazbe, razvijanje poklicne identitete ter tako 

uspešno vključevanje na trg dela in v družbo 

 

160134 – PN 9.1 

– Aktivno 

vključevanje − 

14-20-V-

slovenska 

udeležba 

274.842,60 

 

237.222,60 

 

3 

160135 – PN 9.1 

– Aktivno 

vključevanje − 

14-20-Z-EU 

883.444,08 

 

772.833,20 

 

3 

160136 – PN 9.1 

– Aktivno 

vključevanje − 

14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

220.861,02 

 

193.208,30 

 

3 

 
Skupaj: PUM-O – Projektno učenje za mlajše 

odrasle 

 

2.478.447,85 

 

 

2.152.154,50 

 

 

87 

 

  

2611-16-8214 

Usposabljanje na 

delovnem mestu 

– mladi 

150034 – PN 8.2 

– Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20 -V-

EU 

Usposabljanje na delovnem 

mestu – mladi 

 

1.066.211,54 

 

 

1.769.734,40 

 
 

3 
 brezposelnim mladim do 29 let bo operacija z 

izvedbo usposabljanj na delovnih mestih pri 

delodajalcih povečala zaposlitvene možnosti in s 

tem dostop do trga dela 

 150035 – PN 8.2 

– Trajnostno 

vključevanje 

 

266.552,89 

 

 

442.433,60 

 

3 
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mladih na trg 

dela − 14-20 -V-

slovenska 

udeležba 

150036 – PN 8.2 

– Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20 -Z-

EU 

 

733.788,46  

 

1.256.917,60 
3 

150037 – PN 8.2 

– Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

 

183.447,11 

 

 

314.229,40 

 

3 

    Skupaj: UDM-mladi 2.250.000,00 

 

3.783.315,00 

 

    168   

 

 

 

 

 

2611-17-8115 

Praktični programi 

za spodbujanje 

zaposlovanja 

(MIC) 

150030 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20 -V-

EU 

 

 

Praktični programi za 

spodbujanje zaposlovanja 

(MIC) 

606.228,48 

 

288.000,00 

 

 

3 

 vključevanje brezposelnih oseb iz ciljnih skupin v 

programe usposabljanja, kjer bi poleg teoretičnega 

znanja pridobili tudi znanje iz prakse s ciljem, da bi 

delodajalci te osebe tudi zaposlili 

150031 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-V-

slovenska 

udeležba 

151.557,12 

 

72.000,00 

 

3 
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150032 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-Z-

EU 

433.771,52 

 

192.000,00 

 

3 

150033 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

108.442,88 
48.000,00 

 
3 

Skupaj: Praktični programi za spodbujanje 

zaposlovanja (MIC) 
  1.300.000,00 

 

240.000,00 
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2611-18-8118 

Zaposlitveni 

projekti na lokalni 

oziroma 

regionalni ravni 

150030 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-V-

EU 

Zaposlitveni projekti na lokalni 

oziroma regionalni ravni 

321.600,00   

 

3 

  povečevati zaposlitvene možnosti ranljivih skupin 

brezposelnih, in sicer s povezovanjem potreb 

delodajalcev, delojemalcev, izobraževalnih institucij 

in drugih deležnikov v lokalnem okolju 

150031 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest – 14-20-V-

slovenska 

udeležba 

80.400,00   3 

150032 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-Z-

EU 

158.400,00   3 

150033 – 

PN 8.1 − Dostop 
39.600,00   3 
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do delovnih 

mest − 14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

Skupaj: zaposlitveni projekti na lokalni oziroma 

regionalni ravni 
      600.000,00 0    

2611-19-8218  
AKTIVIUM – 

Aktivno 
izobraževanje in 
usposabljanje 

mladih 
 

2611-19-8219  

200 zaposlitev 

mladih na 

področju 

socialnovarstveni

h storitev 

150034 – 

PN 8.2 − 

Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20 -V-

EU 

Inovativni projekti za 

zaposlovanje mladih 

 

156.800,00 

 

  

36.500,40 

 

 

3 

 podpreti inovativne projekte, ki bodo z razvijanjem 

določene dejavnosti spodbujali zaposlovanje 

mladih brezposelnih, izboljšali njihove zaposlitvene 

možnosti oziroma razvijali nove oblike zaposlovanja 

150035 – 

PN 8.2 − 

Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20-V-

slovenska 

udeležba 

 

39.200,00 

 

 

9.125,10 

 

3 

150036 – 

PN 8.2 − 

Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20 -Z-

EU 

 

235.200,00 

 

 

56.567,28 

 

3 

150037 – 

PN 8.2 − 

Trajnostno 

vključevanje 

 

58.800,00 

 

 

14.141,82 

 

 

3 
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mladih na trg 

dela − 14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

Skupaj: Inovativni projekti za zaposlovanje 

mladih 

 

490.000,00 

 

 

116.334,60 

 

       24   

2611-17-9411 

Učne delavnice 

160129/PN 9.4 

− Spodbujanje 

socialnega 

podjetništva − 

14-20-V-EU 

Učne delavnice 

      

639.408,00  

 

1.116.244,80 

 

3 

 usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih oseb 

pri delodajalcih (pravne in fizične osebe, ki so lahko 

zaposlitveni centri ali imajo status socialnega ali 

invalidskega podjetja), ki opravljajo dejavnost s 

poklici, ki jih trg dela potrebuje; v LPIO vključujemo 

samo del sredstev, ki se nanaša na usposabljanje 

160130/PN 9.4 

− Spodbujanje 

socialnega 

podjetništva − 

14-20-V-

slovenska 

udeležba 

 

159.852,00 

 

 

279.061,20 

 

3 

160131/PN 9.4 

− Spodbujanje 

socialnega 

podjetništva − 

14-20-Z-EU 

 

523.152,00 

 

 

1.104.320,48 

 

3 

160132/PN 9.4 

− Spodbujanje 

socialnega 

podjetništva − 

14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

 

 

130.788,00 

 

 

276.080,12 

 

3 
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Skupaj: Učne delavnice (del) 

 

1.453.200,00 

 

 

2.775.706,60 

 

      191   

2611-16-8213 

Neformalno 

izobraževanje in 

usposabljanja za 

mlade 

150034 – 

PN 8.2 − 

Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20 -V-

EU 

Neformalno izobraževanje in 

usposabljanje − mladi 

336.000,00 

 

384.000,00 

 

 

3 

 

 dejavnosti ozaveščanja o pomenu usposobljenosti 

ter pridobljenih znanj, veščin in kompetenc za 

vsakega posameznika 

150035 – 

PN 8.2 − 

Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20-V-

slovenska 

udeležba 

84.000,00 

 

96.000,00 

 

3 

150036 − 

PN 8.2 − 

Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20-Z-

EU 

224.000,00 

 

264.000,00 

 

3 

150037 – 

PN 8.2 − 

Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20-Z-

slovenska 

56.000,00 

 

66.000,00 

 

3 
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udeležba 

Skupaj: Neformalno izobraževanje in 

usposabljanje − mladi 
700.000,00 

 

810.000,00 

 

 

116 

 

  

2611-19-1121 

Kompetenčni 

centri za razvoj 

kadrov 2019–

2022 

160137 – 

PN 10.1 − 

Krepitev enake 

dostopnosti 

vseživljenjskega 

učenja − 14-20-

V-EU 

Kompetenčni centri (KOC) 

498.250,15 

 

1.038.868,76 

 

 

3  

 večja konkurenčnost podjetij, sodelovanje podjetij 

na področju razvoja kadrov, določitev 

kompetenčnih profilov za izbrane poklice in 

delovnih mest v panogi oziroma vzpostavitev in 

usklajeno izvajanje panožnega kompetenčnega 

modela 

 dejavnosti kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 

so osredotočene na prilagajanje, poglabljanje in 

izboljšanje kompetenc ter usposobljenosti 

zaposlenih z namenom zmanjšanja neskladij med 

njihovo usposobljenostjo in potrebami trga dela 

160138 – 

PN 10.1 − 

Krepitev enake 

dostopnosti 

vseživljenjskega 

učenja − 14-20-

V-slovenska 

udeležba 

124.562,53 

 

259.717,19 

 
3 

160139 – 

PN 10.1 − 

Krepitev enake 

dostopnosti 

vseživljenjskega 

učenja − 14-20-

Z-EU 

441.844,47 

 

921.260,98 

 
3 

160140 – 

PN 10.1 − 

Krepitev enake 

dostopnosti 

vseživljenjskega 

110.461,11 

 

230.315,24 

 
3 
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učenja − 14-20-

Z-slovenska 

udeležba 

Skupaj: Kompetenčni centri 1.175.118,26 2.450.162,17 209   

2611-17-8311 

Podpora 

podjetjem za 

aktivno staranje 

delovne sile 

160125 – 

PN 8.3 − Aktivno 

in zdravo 

staranje − 14-

20-V-EU 

 

Celovita podpora podjetjem za 

aktivno staranje delovne sile 

 

2.891.225,56 

 

 

3.616.646,82 

 

 

 

 ukrepi za aktivno staranje delovne sile, ki bodo 

prispevali k višji stopnji delovne aktivnosti starejših 

in ostajanju zaposlenih na trgu dela 

 

 

160126 – 

PN 8.3 − Aktivno 

in zdravo 

staranje − 14-

20-V-slovenska 

udeležba 

 

722.806,39 

 

 

904.161,70 

 

 

160127 – 

PN 8.3 − Aktivno 

in zdravo 

staranje − 14-

20-Z-EU 

 

1.927.483,70 

 

 

2.411.097,87 

 

 

160128 – 

PN 8.3 − Aktivno 

in zdravo 

staranje − 14-

20-Z-slovenska 

udeležba 

 

481.870,93 

 

 

602.774,47 

 

 

Skupaj ukrep 1541-15-S025  

   

   6.023.386,58 

 

 

7.534.680,86 

 

 

125 

 

  

SKUPAJ MDDSZ 29.031.533,69 
31.273.521,86 

 
112   
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4.3 MKGP: 

 

Preglednica 6: Okvirni obseg sredstev MKGP 

Številka in ime 

ukrepa 

Številka in ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2019 Načrt 2020 

Indek

s 

(načrt 

2020/2

019) 

Prednostno 

področje/ 

podporna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

2330-17-0041 

Podpora 

interesnemu 

povezovanju 

PP 255610 – 

Podpora 

strokovnim 

prireditvam, 

stanovskemu in 

interesnemu 

povezovanju 

Programi usposabljanja v 

kmetijstvu, gozdarstvu in 

živilstvu, ki jih izvajajo 

nepridobitne in nevladne 

organizacije 

295.000,00 335.000,00 100 3 

 doseganje boljše organiziranosti civilne iniciative in 

nevladnih organizacij na področju kmetijstva 

 strokovno delovanje in sodelovanje organizacij 

(spremljanje nastajanja predpisov, načrtovanje 

skupne kmetijske politike, usposabljanje v 

kmetijstvu in promocija kmetijstva) 

2311-17-0006 

Svetovanje v 

kmetijstvu 

PP 131710 – 

Javna kmetijska 

svetovalna 

služba in 

PP 256010 –

Kmetijsko 

gozdarska 

zbornica 

Slovenije 

Svetovalna dejavnost – 

izobraževanje  in 

usposabljanje svetovalcev 

8.602.572,00 9.453.621,00 110 3 

 dvig tehnološke usposobljenosti in gospodarske 

učinkovitosti kmetovanja 

 učinkovito izvajanje SKP 

 prenos tehnoloških novosti v prakso 

 ozaveščanje javnosti 

 

Skupaj ukrep 8.897.572,00 9.788.621,00 110   

2330-17-0008 

Strokovne naloge 

s področja 

PP 209410 – 

Podpora 

čebelarstvu 

Svetovalna dejavnost – 

izobraževanje  in 

usposabljanje svetovalcev 

591.106,00 605.883,26 100 3 

 nenehno izboljševanje strokovne usposobljenosti 

za delo v čebelarstvu 

 ozaveščanje javnosti 
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kmetijstva 

Skupaj ukrep 591.106,00 605.883,26 100   

2330-20-0004 

Podpore 

čebelarstvu, 

uredba 

2020−2022 

 

PP 140032 – 

Program 

ukrepov  v 

čebelarstvu – 

EU 

 

 

Usposabljanje in 

izobraževanje na področju 

čebelarjenja 

20.894,00 37.500,00 180 3 

 ukrep podpira strokovne posvete, tečaje, seminarje, 

predavanja, delavnice, videopredstavitve; s tem 

ukrepom bodo predstavljene teme, potrebne za 

doseganje zadostne usposobljenosti čebelarjev, 

zlasti začetnikov, ter ohranjanje in dopolnjevanje 

usposobljenosti o čebelarstvu 

PP 140033 – 

Program 

ukrepov v 

čebelarstvu –

SLO 

 

 

Usposabljanje in 

izobraževanje na področju 

čebelarjenja 

20.894,00 37.500,00 180 3 

 

 ukrep podpira strokovne posvete, tečaje, seminarje, 

predavanja, delavnice, videopredstavitve; s tem 

ukrepom bodo predstavljene teme, potrebne za 

doseganje zadostne usposobljenosti čebelarjev, 

zlasti začetnikov, ter ohranjanje in dopolnjevanje 

usposobljenosti o čebelarstvu 

 

PP 140032 – 

Program 

ukrepov v 

čebelarstvu – 

EU 

Izobraževanje na področju 

zdravstvenega varstva čebel 
10.515,00 0  3 

 izobraziti čebelarje s področja zdravstvenega 

varstva čebel o osnovnih vsebinah s področja 

zaščitnih zdravstvenih ukrepov pred 

najpomembnejšimi in najpogostejšimi boleznimi in 

zastrupitvami čebel 

 

PP 140033 – 

Program 

ukrepov v 

čebelarstvu –

SLO 

Izobraževanje na področju 

zdravstvenega varstva čebel 
10.515,00 0  3 

 izobraziti čebelarje s področja zdravstvenega 

varstva čebel o osnovnih vsebinah s področja 

zaščitnih zdravstvenih ukrepov pred 

najpomembnejšimi in najpogostejšimi boleznimi ter 

zastrupitvami čebel 

Skupaj ukrep 62.818,00 75.000,00 119   
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2330-18-0006  

Javna gozdarska 

služba 2018–2022 

PP 184110 – 

Javna 

gozdarska 

služba 

 

Programi svetovanja za 

lastnike gozdov za 

večnamensko gospodarjenje 

z gozdovi 

 

123.991,00 120.000,00 97 3 

 dvig znanja in sposobnosti lastnikov gozdov za 

trajnostno, učinkovito in večnamensko 

gospodarjenje z gozdovi, za dvig kakovosti 

opravljenih del v gozdovih in racionalizacijo 

delovnih opravil 

Skupaj ukrep 123.991,00 120.000,00 97   

2330-18-0006  

Javna gozdarska 

služba 2018–2022 

PP 184110 – 

Javna 

gozdarska 

služba 

Svetovanje lastnikom 

gozdov pred izdajo odločb – 

–izobraževanje in 

usposabljanje svetovalcev 

733.056,00 750.000,00 102 3 

 povečanje ciljnega znanja in ozaveščenosti 

lastnikov gozdov v zvezi z izvedbo predvidenih 

ukrepov v gozdovih in obveščenosti o aktualnih 

težavah v gozdarstvu, dvig usposobljenosti 

svetovalcev za prenos znanja in informacij 

lastnikom gozdov 

Skupaj ukrep 733.056,00 750.000,00 102   

2330-18-0006  

Javna gozdarska 

služba 2018–2022 

PP 184110 – 

Javna 

gozdarska 

služba 

Izobraževanje in 

ozaveščanje javnosti s 

področja gozda in 

gozdarstva 

123.320,00 120.000,00 97 3 

 dvig znanja, obveščenosti in ozaveščenosti splošne 

javnosti o gozdovih in gospodarjenju z njimi, 

oblikovanje pozitivnega odnosa javnosti do gozdov 

oziroma načel trajnostnega razvoja ter s tem 

zmanjševanja negativnih pojavov in konfliktov v 

gozdnem prostoru 

Skupaj ukrep 123.320,00 120.000,00 97   

2330-15-0010 

PRP 

Prenos znanja in 

dejavnosti 

informiranja 

PP 140021 – 

PRP 2014–2020 

– EU, PRP v 

višini 80 % 

PP 140022 – 

PRP 2014–2020 

– SLO v višini 

20 % 

Usposabljanje za namen 

izvajanja ukrepa prenosa 

znanja in dejavnosti 

informiranja 

1.000.000,00 3.000.000,00 300 3 
 povečanje ravni  usposobljenosti ciljnih skupin 
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Skupaj ukrep 1.000.000,00 3.000.000,00 300 3  

Skupaj MKGP 11.531.863,00 14.459.504,26 125   

 

 

 

4.4 MOP: 

 

Preglednica 7: Okvirni obseg sredstev MOP 

Številka in ime 

ukrepa 

Številka in 

ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2019 Načrt 2020 

Indeks 

načrt 

2020/2019 

Prednostno 

področje/ 

podporna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

2550-19-0039 – 

LIFE Poskrbimo 

za podnebje  

 

PP 559 –  

Sklad za 

podnebne 

spremembe 

(pribl. 89 %) 

in 

PP 190125, 

190126 –

Sredstva 

centraliziranih 

programov, 

EU in 

slovenska 

udeležba 

LIFE IP CARE4CLIMATE  

 

132.916,00 

 

 1 

 Ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje 

ključnih deležnikov spodbuditi izvajanje ukrepov, 

določenih v OP TGP, na podlagi izvedbe katerih 

bo Republika Slovenija dosegla pravno 

zavezujoče cilje zmanjšanja emisij toplogrednih 

plinov do leta 2020 oziroma 2030, določene v 

evropski zakonodaji. Akcije projekta bodo 

namenjene:  

 ozaveščanju  študentov o ukrepih za blažitev 

podnebnih sprememb in prehod v nizkoogljično 

družbo ter gospodarstvo;  

 ključnim deležnikom v upravljanju skupnosti 

(občine – župani in osebe, odgovorne za razvoj, 

okolje, družbene dejavnosti, gospodarske 

dejavnosti; zadruge, lokalna podjetja, organizacije 

civilne družbe, ki delujejo na lokalni in regionalni 

ravni, agencije za regionalni razvoj, lokalno aktivni 

posamezniki, druge strokovne organizacije in 
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mediji) 

2550-19-0039 – 

LIFE Poskrbimo 

za podnebje  

 

PP 559 –  

Sklad za 

podnebne 

spremembe 

(pribl. 89 %) 

in 

PP 190125, 

190126 – 

Sredstva 

centraliziranih 

programov, 

EU in 

slovenska 

udeležba 

LIFE IP Poskrbimo za 

podnebje (LIFE IP 

CARE4CLIMATE) 

 117.397,00  3 

Usmerjeno izobraževanje in usposabljanje v okviru 

projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bo namenjeno tudi: 

 krepitvi zmogljivosti deležnikov za izvajanje 

ukrepov OP TG in AN v sektorjih in na področjih:  

trajnostna mobilnost, učinkovita raba energije in 

obnovljivi viri energije, trajnostna gradnja, odpadna 

hrana in LULUCF 

 krepitvi javne uprave (nacionalne in lokalne) za 

prehod v nizkoogljično družbo in participatorno 

upravljanje, zlasti za operacionalizacijo 

zakonodaje na področju ukrepov za blaženje 

podnebnih sprememb in za izvajanje zelenih 

javnih naročil 

Skupaj ukrep 

LIFE IP Poskrbimo za 

podnebje (LIFE IP 

CARE4CLIMATE) 

 250.313,00    

Skupaj MOP  250.313,00    
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4.5 MZ: 

 

Preglednica 8: Okvirni obseg sredstev MZ 

Številka in ime 

ukrepa 

Številka in 

ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2019 Načrt 2020 

Indeks 

(načrt 

2020/19) 

Prednostno 

področje/pod

porna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

2711-18-0002 

Duševno zdravje 

in odvisnosti od 

drog 

7083 — 

Programi 

varovanja 

zdravja in 

zdravstvene 

vzgoje 

Preventivni programi za 

zdrav način življenja in 

opuščanje razvad 

150.000,00 120.000,00 100 1 

− ozaveščanje prebivalcev o zdravem načinu 

življenja 

− pravočasno odkrivanje dejavnikov tveganja 

− pravočasno ozaveščanje o dejavnikih tveganja za 

nastanek obolenj 

− zmanjševanje delovanja dejavnikov tveganja 

 

2711-18-0003 
Obvladovanje 

kroničnih 
nenalezljivih 

bolezni 

 

7083 — 

Programi 

varovanja 

zdravja in 

zdravstvene 

vzgoje 

Preventivni programi za 

zdrav način življenja in 

opuščanje razvad 

 30.000,00   −  

Skupaj MZ  150.000,00 150.000,00 100   

Sredstva Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (ZZZS) – 

obvezno zdravstveno zavarovanje 

Preventivni programi za 

zdrav način življenja in 

opuščanje razvad 

10.278.008,00 10.278.008,00 100 1 

− ozaveščanje prebivalcev o zdravem načinu 

življenja 

− pravočasno odkrivanje dejavnikov tveganja 

− pravočasno ozaveščanje o dejavnikih tveganja za 

nastanek obolenj 

− zmanjševanje delovanja dejavnikov tveganja 

Skupaj ZZZS 10.428.008,00 10.428.008,00 100   

 



50 

 

 

 

4.6 MK: 

 

Preglednica 9: Okvirni obseg sredstev MK 

Številka in ime 

ukrepa 

Številka in ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2019 Načrt 2020 

Indeks 

(načrt 

2020/19) 

Prednostno 

področje/ 

podporna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

3511-11-0009 

Promocija in 

razvoj 

slovenskega 

jezika 

Od 160245 do 

160248 – PN 9.1 –

Jezikovna 

integracija ranljivih 

skupin govorcev – 

14-20-EU (80 % 

EU, 20 % SLO) 

Jezikovna integracija 

ranljivih skupin govorcev v 

Republiki Sloveniji 

  147.780,00   1 

 omogočiti govorcem s posebnimi potrebami, da 

polno razvijejo sporazumevalno zmožnost za 

dejavnejše vključevanje v družbo in bralno 

pismenost, in sicer z razvojem metod in gradiv 

izobraževanja (uveljavljanje znakovnega jezika 

prek inovativnih didaktičnih gradiv za učenje 

oziroma poučevanje slovenskega znakovnega 

jezika (SZJ) ter uveljavljanje lahkega branja na 

podlagi temeljnih usmeritev, metod, didaktičnih 

gradiv in spremljajočih orodij za lahko branje v 

Sloveniji) 

 

3511-11-0009 

Promocija in 

razvoj 

slovenskega 

jezika 

131098 – 

Promocija in 

razvoj 

slovenskega jezika 

in 

131144 – 

Izvajanje 

nacionalnega 

programa za 

jezikovno politiko 

Javni razpis za 

(so)financiranje projektov, 

namenjenih promociji in 

uveljavljanju slovenskega 

jezika na področju jezikovnih 

virov, tehnologij in 

digitalizacije v letih 2018 

in 2019 

64.288,00   1 

 usposobljeni učeči se za kompetentno uporabo   

digitalnih jezikovnih priročnikov in drugih jezikovnih 

virov 

 več dostopnih digitaliziranih slovarskih zbirk v 

uporabnikom prijazni obliki 

 večje zavedanje uporabnikov o vrednosti jezikovnih 

virov in tehnologij za jezikovno skupnost 
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3340-18-0006 

Promocija in 

razvoj 

slovenskega 

jezika 

131098 –  

Promocija in 

razvoj 

slovenskega jezika 

in  

131144 – 

Izvajanje 

nacionalnega 

programa za 

slovenski jezik 

Javni razpis za 

(so)financiranje projektov, 

namenjenih predstavljanju, 

uveljavljanju in razvoju 

slovenskega jezika ter 

njegovi promociji v 

letih 2020 in 2021 

 

 

53.520,00 

 

 1 

 večje besedilne spretnosti odrasli 

 večja bralna pismenost odraslih 

 usposobljeni učeči se za kompetentno uporabo   

digitalnih jezikovnih priročnikov in drugih 

jezikovnih virov 

 večja dostopnost strokovnega svetovanja pri 

vseh jezikovnih vprašanjih 

3340-17-0012 

Vzgoja in 

izobraževanje 

na področju 

kulture 

131154 – Vzgoja 

in izobraževanje 

na področju 

kulture 

Nacionalni projekt  

Kulturni bazar 
53.155,00 53.155,00 100 3 

    predstavitev kakovostnih kulturno-vzgojnih projektov 

in programov, ki jih kulturne ustanove ponujajo za 

otroke in mladino oziroma vzgojno-izobraževalne 

zavode 

    predstavitev možnosti povezovanja in sodelovanja 

kulturnih ustanov/umetnikov z vrtci in šolami, 

spodbuditev ustvarjalnih partnerstev 

    povečevanje ozaveščanja o pomenu kulturne vzgoje 

v vzgoji in izobraževanju 

    seznanitev s pozitivnimi učinki kakovostne kulturne 

vzgoje na otroke in mladino oziroma na vrtec in šolo 

(ustvarjalnost, timsko delo, večja motiviranost itd.) 

    strokovno usposobljeni strokovni delavci na 

področju kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji, 

izobraževanju in kulturi 

3511-11-0009 

Promocija in 

razvoj 

slovenskega 

jezika 

131144 – 

Izvajanje 

nacionalnega 

programa za 

slovenski jezik 

Wikivir, slovensko leposlovje 

na spletu 
7.000,00 0  3 

 dostopnost celotne slovenske literarne dediščine  

na spletni strani in njena revitalizacija 

 usposobljeni študenti za ravnanje z digitaliziranim 

gradivom na dLibu za njegovo postavitev in 

popravke na Wikiviru ter za nujno bibliografsko in  

leksikografsko opremo 
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3340-18-0006 

Promocija in 

razvoj 

slovenskega 

jezika 

131098 

Promocija in 

razvoj 

slovenskega jezika 

in  

131144 – 

Izvajanje 

nacionalnega 

programa za 

slovenski jezik 

Vzdrževanje, nadgradnja in 

aktualizacija obstoječih 

jezikovnih portalov in 

slovenske Wikimedije 

 55.000,00  1 

 več dostopnih digitaliziranih slovarskih zbirk v 

uporabnikom prijazni obliki 

 večja dostopnost strokovnega svetovanja pri vseh 

jezikovnih vprašanjih 

 dostopnost celotne slovenske literarne dediščine na 

spletni strani in njena revitalizacija 

 spodbujanje k dejavnostim za razvoj bralne 

pismenosti 

 usposobljeni študenti za ravnanje z digitaliziranim 

gradivom na dLibu za njegovo postavitev in 

popravke na Wikiviru ter za nujno bibliografsko in  

leksikografsko opremo 

Skupina 

projektov v 

okviru OP 

2014−2020 

Od 160241 do 

160244 – PN 9.1 –

Večja socialna 

vključenost – 14-

20 (80 % EU, 

20 % slovenska 

udeležba) 

Večja socialna vključenost 

pripadnikov ranljivih 

družbenih skupin na 

področju kulture 

700.000,00 

 

600.000,00 

 

85 3 

−    večja socialna vključenost pripadnikov manjšinskih  

etičnih skupin in invalidov na področju kulture 

−     vzpostavitev razmer za boljšo vključenost 

pripadnikov manjšinskih etičnih skupnosti in 

invalidov 

− krepitev zaposljivosti pripadnikov manjšinskih 

etičnih  skupnosti in invalidov na področju kulture z 

usposabljanjem 

−     krepitev medkulturnih kadrovskih kompetenc v 

manjšinskih društvih in organizacijah 
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Od 160204 do 

160207 – PN 10.1 

– Prožne oblike 

učenja za dvig 

splošnih 

kompetenc na 

področju kulture – 

14–20  

(80 % EU, 20 % 

slovenska 

udeležba) 

Razvoj inovativnih učnih 

okolij in prožnih oblik učenja 

za dvig splošnih kompetenc 

na področju kulture 

200.000,00 200.000,00 100 3 

− dvig splošnih kompetenc (sposobnost načrtovanja 

in reševanja težav, samostojnega dela, analitičnega 

razmišljanja ipd.) 

 

Od 160237 do 

160240 – aktivno 

vključevanje – 

opolnomočenje – 

14–20-EU (80 % 

EU, 20 % SLO) 

Vključujemo in aktiviramo 225.000,00   3 

− usposobljeni pisci besedil in ilustratorji 

− pridobljene kompetence oseb, ki se bodo udeležile  

usposabljanj za vstop na trg dela 

 

Od 160208 do 

160211 – PN 10.1 

– Prožne oblike 

učenja z razvojem 

jezikovnih virov – 

14–20 (80 % EU, 

20 % slovenska 

udeležba) 

Spodbujanje prožnih in 

inovativnih oblik učenja z 

razvojem jezikovnih virov in 

tehnologij 

440.000,00 

 

435.000,00 

 

99 3 

Z izobraževanjem učiteljev na področju jezikovnih e-

zmožnosti se bo okrepila njihova strokovna 

usposobljenost, da bodo lahko z inovativnimi metodami 

poučevanja, ki jih s sabo prinašajo nova učna jezikovna 

e-orodja, prispevali k razvoju kritičnega in kreativnega 

razmišljanja, analitičnih sposobnosti, podjetnosti in 

digitalnih sposobnosti mladih. S spodbujanjem prožnih 

oblik učenja, torej tudi z e-učenjem z učnimi jezikovnimi 

e-orodji ter s krepitvijo prilagojenosti učiteljskih 

zmožnosti potrebam učencev in dijakov v digitalni dobi 

se bodo izboljšale možnosti šolajočih se posameznikov 

za uspešno vključevanje v družbo in na trg dela. 
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Od 160196 do 

160199 

– PN 8.1 – 

Povečanje 

zaposlenosti 

brezposelnih – 

14–20 (80 % EU, 

20 % slovenska 

udeležba) 

Podporno okolje za 

delovanje na področju 

kulture 

230.000,00 

 

742.406,20 

 

322 3 

– brezposelni, še posebej starejši od 50 let, ter 

dolgotrajno brezposelni in z izobrazbo pod ISCED 3 

– povečanje zaposlitvenih in samozaposlitvenih 

možnosti ter spodbujanje ustvarjanja novih 

zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc na 

področju kulture 

– zagotavljanje socialne vključenosti ter spodbujanje 

enakih možnosti brezposelnih, neaktivnih in 

samozaposlenih ustvarjalcev na vseh področjih 

kulture in ustvarjanje razmer za socialno 

vključenost ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih 

izraznih možnosti v kulturi 

– vzpostavitev delovnega okolja na področju kulture 

– zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, razvoj 

in populariziranje ustvarjalnosti 

– povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin 

in ozaveščanje o pomenu kulture za razvoj 

posameznika in družbe  

– usposabljanje s prenosom znanj prek sodelovanja 

brezposelnih in neaktivnih ustvarjalcev v kulturi 

3340-19-0005 

Projekti JAK 

2019  

in 

3340-20-0019 

Stabilizacija in 

razvoj knjige 

2020–2021 

131145 – Javna 

agencija za knjigo 

Programi usposabljanja na 

vseh področjih knjige 

(vključeni v področne 

programske in projektne 

razpise) 

 

115.000,00 70.000,00 61 1 

 izvedba kakovostnih programov usposabljanja in 

krepitve poklicnih kompetenc na področju knjige 
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3340-19-0005 

Projekti JAK 

2019 

in 

3340-20-0019 

Stabilizacija in 

razvoj knjige 

2020–2021 

131145 – Javna 

agencija za knjigo 

Mednarodni prevajalski 

seminar slovenske 

književnosti (razpis za 

izvedbo prevajalskega 

seminarja) 

 

 25.000,00  1 

 dvig kompetenc literarnih prevajalcev iz slovenskega 

jezika v tuje jezike 

 

3340-17-0006 

Izvajanje javne 

službe na 

področju KD 

160186 – 

Zavod za varstvo 

kulturne dediščine 

Dnevi evropske kulturne 

dediščine 

(Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije – 

ZVKDS) 

18.000,00 18.000,00 100 4 

− boljša dostopnost vsebin s področja kulturne 

dediščine 

−   boljša seznanjenost odraslih s temeljnimi pojmi 

prepoznavanja, vrednotenja, dokumentiranja 

kulturne dediščine, njenega ohranjanja in 

restavriranja 

−   spoznavanje ter usvajanje novih pristopov in metod 

poučevanja dediščinskih vsebin 

−   boljša vključenost vseh deležnikov na lokalni, 

regionalni in državni ravni 

3340-18-0009 

Varstvo kulturne 

dediščine 

131140 – 

Izvajanje Zakona 

o varstvu kulturne 

dediščine 

Priprava na strokovne izpite 

s področja varstva kulturne 

dediščine v muzejski, 

konservatorski in 

konservatorsko-

restavratorski dejavnosti 

12.000,00 12.000,00 100 3 
− seznanitev in omogočanje strokovnega dela za 

področje, za katero se izpopolnjuje 

3340-17-0010 

Ljubiteljska 

kultura 

131120 – Javni 

sklad RS za 

kulturne dejavnosti 

(JSKD) 

Programi za strokovne 

delavce v vzgoji in 

izobraževanju ter kulturi, 

Programi za pridobivanje 

novih znanj na kulturnih 

področjih prek mreže JSKD 

  150.000,00   155.000,00 103 1 

–  zagotovitev ustreznih mentorjev in izvajalcev kulturnih 

    dejavnosti (predvsem v deficitarnih in/ali množičnih 

    dejavnostih, kjer primanjkuje institucionalno 

    usposobljenih kadrov) 

– različne izobraževalne oblike (tečaji, delavnice, 

    seminarji, konference, poletne šole) 

–  vključitev 8.000 posameznikov 
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4.7 MNZ: 

 

Preglednica 10: Okvirni obseg sredstev MNZ* 

Številka in 

ime ukrepa 

Številka in ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2019 Načrt 2020 

Indeks 

načrt 

2020/2019 

Prednostno 

področje/ 

podporna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

1711-15-0002 

Vključevanje 

in zakonito 

priseljevanje 

140002 –  AMIF 

udeležba EU 

(75 %) 
Tečaj slovenskega jezika za 

državljane tretjih držav 

 

700.000,001 

 

700.000,00 100 1 

− boljša vključenost upravičencev v slovensko družbo 

− boljša seznanjenost upravičencev s slovenskim 

jezikom, zgodovino, družbo in ustavno ureditvijo 140003 – SLO 

udeležba (25 %) 

1711-15-0002 140002  –  AMIF Enkratno opravljanje izpita 137.000,002  141 1 − boljša vključenost upravičencev v slovensko družbo 

                                                      
 

 

 

 

3340-17-0010 

Ljubiteljska 

kultura 

131120 – Javni 

sklad RS za 

kulturne dejavnosti 

(JSKD) 

Pridobivanje dodatnih znanj 

za mlade na področju 

kulturnih dejavnosti 

65.265,56 

 

66.200,00 

 

101 1 

– razvoj, oblikovanje in priprava izobraževalnih 

    usposabljanj/modulov (11 temeljnih področnih + 

    trije dopolnilni)  

–   izvedba programov usposabljanj 

3340-17-0007   

Izvajanje javne 

službe – filmska 

in AV-kultura 

131083 – Javni 
zavodi na 
področju filma in 
avdiovizualne 
kulture 

 

Pridobivanje dodatnih znanj 

za strokovne delavce na 

področju filmske umetnosti – 

Kino-katedra za pedagoge 

(Slovenska kinoteka) 

 4.756,00  3 

– priprava in izvedba programa dodatnega strokovnega 

    usposabljanja na področju filmske umetnosti in  

    filmske vzgoje 

Skupaj MK 

 

2.427.488,56 

 

2.490.037,20 101   
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Vključevanje 

in zakonito 

priseljevanje 

UDELEŽBA EU 

(75 %) 

iz slovenskega jezika za 

državljane tretjih držav 

193.000,00  

140003 –UDELEŽBA 

SLO (25 %) 

Skupaj MNZ 837.000,00 893.000,00 107   

 

4.8 MP: 

 

Preglednica 11: Okvirni obseg sredstev MP 

Številka in 

ime ukrepa 

Številka in ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2019 Načrt 2020 

Indeks 

(načrt 

2020/19) 

Prednostno 

področje/ 

podporna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

Operacija ESS 

»Razvoj 

delovnih 

kompetenc 

zaprtih oseb« 

160257 – Razvoj 

kompetenc – 14-

20-V-EU, 

160258 – Razvoj 

kompetenc – 14-

20-Z-EU, 

160259 – Razvoj 

kompetenc – 14-

20-V-slovenska 

udeležba, 

160260 – Razvoj 

kompetenc – 14-

20-Z-slovenska 

udeležba 

Razvoj delovnih kompetenc 

zaprtih oseb 

 

200.000,00 221.160,99 107 3 
 razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb 

(izobraževanje, usposabljanje, delovne terapije) 

                                         Skupaj MP  200.000,00 221.160,99 111   
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4.9 MZI 

 

Preglednica 12: Okvirni obseg sredstev MZI  

Številka in ime 

ukrepa 

Številka in 

ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2019 Načrt 2020 
Indeks 

2020/2019  

Prednostno 

področje/pod

porna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

2430-18-0007 

Zagotavljanje 

varnosti v 

cestnem prometu 

973910 PP – 

Javna 

agencija za 

varnost 

prometa 

Sožitje za starejše voznike  10.000,00  1 

− informiranje in dodatno izobraževanje starejših 

udeležencev v prometu glede varne vožnje 

− praktično usposabljanje voznikov z daljšim 

vozniškim stažem s poudarkom na vožnji po 

avtocesti, krožnih križiščih, novejših prometnih 

sistemih 

2430-18-0007 

Zagotavljanje 

varnosti v 

cestnem prometu 

973910 PP – 

Javna 

agencija za 

varnost 

prometa 

Preventivne delavnice za 

splošno javnost (odrasli) 
 50.000,00  1 

− ozaveščanje prebivalcev o varnem ravnanju v 

promet 

− informiranje in usposabljanje glede varnega 

ravnanja v prometu 

− preprečevanje in zmanjševanje posledic 

prometnih nesreč zaradi ključnih dejavnikov 

tveganja (alkohol, hitrost, uporaba zaščitne 

opreme in sistemov) 

− praktična izkušnja na demonstracijskih napravah 

kot izhodišče za učenje 

2430-18-0007 

Zagotavljanje 

varnosti v 

cestnem prometu 

973910 PP – 

Javna 

agencija za 

varnost 

prometa 

Izobraževanje za 

presojevalce varnosti cestne 

infrastrukture 

 5.000,00  4 

− dodatno strokovno usposabljanje presojevalcev 

− usmerjenost v ranljivejše skupine udeležencev 

(motoristi, pešci, šolske poti itd.) 
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2430-18-0007 

Zagotavljanje 

varnosti v 

cestnem prometu 

973910 PP –

Javna 

agencija za 

varnost 

prometa 

Usposabljanje strokovnih 

delavcev v osnovnih šolah in 

vrtcih za izvajanje aktivnosti 

prometne vzgoje ter 

usposabljanje predstavnikov 

občinskih svetov za 

preventivo 

 30.000,00  4 

− izobraževanje in usposabljanje za izvajanje 

kolesarskih izpitov v OŠ, projektov prometne 

vzgoje (varna vožnja otrok, kolesarji) 

− izobraževanje za pripravo načrtov šolskih poti na 

lokalni ravni in organizacijo preventivnih aktivnosti 

na lokalni ravni 

2430-18-0007 

Zagotavljanje 

varnosti v 

cestnem prometu 

973910 PP – 

Javna 

agencija za 

varnost 

prometa 

Izobraževanje za učitelja 

vožnje in učitelja predpisov  

(kategoriji B in A, strokovni 

vodja šol) 

 70.000,00  4 

− usposabljanje učiteljev vožnje in učiteljev 

predpisov; usposabljanje je pogoj za opravljanje 

poklica učitelja vožnje, učitelja predpisov ali 

strokovnega vodje 

− učinek je tudi boljše izvajanje usposabljanja 

kandidatov za vozniški izpit 

− v program prekvalifikacije za pridobitev licence 

učitelja vožnje se vključujejo tudi brezposelni na 

podlagi napotitve Zavoda RS za zaposlovanje 

(približno 25 kandidatov letno) 

2430-18-0007 

Zagotavljanje 

varnosti v 

cestnem prometu 

973910 PP – 

Javna 

agencija za 

varnost 

prometa 

Redno permanentno 

usposabljanje za učitelje 

vožnje in učitelje predpisov 

 35.000,00  4 
− izvajanje programa za ohranitev licence izvajanja 

poklica učitelja vožnje in učitelja predpisov 

2430-18-0007 

Zagotavljanje 

varnosti v 

cestnem prometu 

973910 PP – 

Javna 

agencija za 

varnost 

prometa 

Izobraževanje za izvajalce 

programov dodatnega 

usposabljanja voznikov 

začetnikov 

 13.000,00  4 

− dodatno izobraževanje za izvajalce, ki izvajajo 

obvezen zakonsko predpisan program dodatnega 

usposabljanja voznikov začetnikov (kategorija B) 
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2430-18-0007 

Zagotavljanje 

varnosti v 

cestnem prometu 

973910 PP – 

Javna 

agencija za 

varnost 

prometa 

Redno permanentno 

usposabljanje za izvajalce 

programov dodatnega 

usposabljanja voznikov 

začetnikov 

 17.000,00  4 

− izpopolnjevanje na področju vzgoje voznikov 

motornih vozil, osvojitev sodobnih metod 

poučevanja in seznanjanje s strokovnimi in 

zakonskimi novostmi 

Skupaj MZI   230.000,00    
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5. KAZALNIKI SPREMLJANJA LETNEGA PROGRAMA  

 

Krovna kazalnika za merjenje udeležbe v vseživljenjskem učenju (VŽU) sta: 
 
1. stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU se bo s 14,5 % v letu 2012 

povečala na 19 % v letu 2020;3 
2. stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU se bo s 36 % v letu 2011 

povečala na 45 % v letu 2020.4 
 

Kazalniki spremljanja izvajanja LPIO 2020 so naslednji: 

 

1. spremljanje vključenih udeležencev in njihove uspešnosti po spolu, starosti, izobrazbi, 
statusu, regiji, izvajalcih ipd.: 
– število vključenih v posamezne vrste programov izobraževanja, usposabljanja in 

izpopolnjevanja; 
– število vključenih v postopke preverjanja in potrjevanja NPK in drugih kvalifikacij; 
 

2. spremljanje vključenih udeležencev v dejavnosti po spolu, starosti, izobrazbi, statusu, regiji, 
izvajalcih ipd.: 
– število uporabnikov storitev informiranja, svetovanja, ugotavljanja in potrjevanja znanja, 

samostojnega učenja, borz znanja ipd.; 
– število uporabnikov glede zaposlovanja brezposelnih oseb. 

 

3. spremljanje uspešnosti glede zaposlovanja brezposelnih: 
– število in delež vključenih brezposelnih udeležencev, ki so se zaposlili med 

izobraževanjem;  
– število in delež mladih do 26 let, vključenih v PUM-O, ki so uspešno končali program; 
– število in delež vključenih brezposelnih udeležencev v programe UŽU, ki so uspešno 

končali program; 

 

4. spremljanje podpornih dejavnosti, vsebine in izvajalcev: 
– svetovalna središča; 
– organizacije v procesih ugotavljanja in priznavanja znanja; 
– središča za samostojno učenje; 

– borze znanja; 

– organizacije za izobraževanje odraslih in obseg izobraževalnega dela; 

– razvojne naloge, analize, ovrednotenje, strokovne podlage za razvoj področja (vključno 

z NPK); 

– svetovalna podpora izvajalcem programov in dejavnosti; 

– novi in prenovljeni izobraževalni program za odrasle in strokovne delavce; 

– nove NPK; 

– usposobljeni strokovni delavci, vključno s svetovalci in člani komisij NPK; 

– učno gradivo, vključno z e-gradivom; 

– podporne spletne strani za programe in dejavnosti za udeležence in organizacije; 

– organizacije v projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, vključno s 

svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih; 

– koordinatorji TVU in nosilci parade učenja; 

– mednarodni projekti; 

– informativni in promocijski dogodki; 

– organizacije v slovenski mreži nevladnih organizacij izobraževanja starejših; 

                                                      
3  Ciljna vrednost EU za leto 2010 je bila 12,5 %, za leto 2020 pa 15 %.  

4 Pristojni odbor (Standing Group on Indicators and Benchmarks pri Evropski komisiji) je sprejel sklep, da se bo 

udeležba odraslih, starih od 25 do 64 let, v vseživljenjskem izobraževanju od leta 2013 vsaka tri leta spremljala z 

uporabo AIO, ki meri udeležbo v zadnjih 12 mesecih, vendar pa za zdaj ostaja v uporabi tudi dosedanji instrument 

ADS. 
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– usposobljeni izvajalci v okviru študijskega centra JSKD; 

– novi programi študijskega centra JSKD. 

 

V nadaljevanju so navedeni temeljni kazalniki za spremljanje izvajanja in uspešnosti LPIO 2020, 

ministrstva pri programih za brezposelne osebe in programih, ki se sofinancirajo iz evropskih 

skladov ter spremljajo izvajanje in uspešnost v skladu s kazalniki trga dela in pravili evropskih 

skladov. 

 

5.1 Kazalniki za prvo prednostno področje splošnega izobraževanja odraslih 

 

  Preglednica 13: Kazalniki za področje splošnega izobraževanja odraslih 

 
Ime programa 

 

Število 

vključenih 

udeležencev 

leta 2020 

Število 

udeležencev,  

ki so uspešno 

končali 

program leta 

2020 

Število 

programov 

leta 2020 

Število 

izvajalskih 

organizacij/ 

podjetij 

leta 2020 

Pristojna 

ministrstva 

1. 

Splošno neformalno 

izobraževanje za starejše 

odrasle 

3.500 3.500  53 MIZŠ 

2. 
Izpiti iz tujih jezikov za 

odrasle (DIC) 
50 50 5 11 MIZŠ 

3. Študijski krožki  2.000 2.000 200 70 MIZŠ 

4. 
Središče za samostojno 

učenje 
8.000 8.000 1 38 MIZŠ 

5. Borza znanja 1.000 1.000 1 4 MIZŠ 

6. 

Financiranje izvajanja 

programov za pridobivanje 

temeljnih in poklicnih 

kompetenc 2018–2022 

(ESS) 

 

5.248 

 

5.143 20 72 MIZŠ 

7. 

Javni razpis za 

izpopolnjevanje strokovnih 

delavcev v višjem 

strokovnem izobraževanju in 

izobraževalcev v 

neformalnih izobraževalnih 

programih za odrasle 2020–

2022 

 

 

 

        800 
          785  16 MIZŠ 

8. LIFE IP Care4Climate 180  4 3 MOP 

9. 

Javni razpis za izbor 

operacij Jezikovna 

integracija ranljivih skupin 

govorcev v Republiki 

Sloveniji 

  2 2 MK 

10. 

Programi  usposabljanja na 

vseh področjih knjige 

(vključeni v področne 

programske in projektne 

2.000 2.000 15 10 MK (JAK) 
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razpise) (Javna agencija za 

knjigo – JAK) 

11. 

Mednarodni prevajalski 

seminar slovenske 

književnosti (Javna agencija 

za knjigo – JAK) 

15 15 1 1 MK (JAK) 

12. 

Usposabljanje založnikov, 

urednikov in literarnih 

agentov za posredovanje 

prevodnih pravic na tuje trge 

(Javna agencija za knjigo – 

JAK) 

30 30 1 1 MK (JAK) 

13. 

Programi poklicnega 

usposabljanja na področju 

kulture 

45 45 3 2 MK 

14. 

Dnevi evropske kulturne 

dediščine (Zavod za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije 

– ZVKDS) 

1000  100 60 MK (ZVKDS) 

15. 

Programi za mentorje 

kulturnih dejavnosti v vzgoji 

in izobraževanju ter kulturi – 

programi za pridobivanje 

novega znanja na kulturnih 

področjih po mreži JSKD 

8.700 8.500 400 15 MK (JSKD) 

16. 

Preventivni programi za 

zdrav način življenja in 

opuščanje razvad 

  3 1 MZ 

17. 

Preventivni programi za 

zdrav način življenja in 

opuščanje razvad – ZZZS 

38.598  38.598    MZ 

18. Tečaj slovenskega jezika  900 800 1 6 MNZ 

19. Izpit iz slovenskega jezika 800 550 1 14 MNZ 

 

 

5.2 Kazalniki za drugo prednostno področje – dvig izobrazbene ravni odraslih 

 

Preglednica 14: Kazalniki za dvig izobrazbene ravni  

 
Ime programa 

 

Število 

vključenih 

udeležencev v 

izobraževanje in 

usposabljanje 

oziroma 

dejavnosti 

leta 2020 

Število 

udeležencev, ki 

so končali 

program 

leta 2020 

Število 

različnih 

programov 

leta 2020 

Število 

izvajalskih 

organizacij 

leta 2020 

Pristojna 

ministrstva 

1. Osnovna šola za odrasle 1.050  1 28 MIZŠ 

2. 
ESS: Sofinanciranje 

izobraževanja in 
540    MIZŠ 
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usposabljanja za dvig 

izobrazbene ravni in 

pridobivanje poklicnih 

kompetenc 2016−2022 

3. 

ESS: Javni razpis za 

financiranje promocije, 

animacije in učne pomoči 

2018–2022 

1.170 1.170 1 12 MDDSZ 

 

 

 

5.3 Kazalniki za tretje prednostno področje – usposabljanje in izobraževanje za potrebe 

dela 

 

Preglednica 15: Kazalniki za usposabljanje in izobraževanje za potrebe dela 

 Ime programa 

Število 

vključenih 

udeležencev v 

izobraževanje 

in 

usposabljanje 

oziroma 

dejavnosti 

leta 2020 

Število 

udeležencev, ki 

so končali 

program 

leta 2020 

Število 

različnih 

programov 

leta 2020 

Število 

izvajalskih 

organizacij 

leta 2020 

Pristojna 

ministrstva 

1. 

Usposabljanje mentorjev 

za izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom po 

izobraževalnih programih 

za pridobitev izobrazbe 

2016–2021 

400 400 1 2  MIZŠ 

2. 

Število šol, vključenih v 

različne modele 

poklicnega izobraževanja 

in usposabljanja 

   Do leta 2022: 63 MIZŠ 

3. 
Prenova poklicnega 

izobraževanja 
  do l. 2021: 30  

1 v sodelovanju 

s socialnimi 

partnerji 

(zbornice, 

šole ipd.) 

MIZŠ 

4. 

Izvajanje programov 

nadaljnjega poklicnega 

izobraževanja in 

usposabljanja 2018−2022 

17.640 (do 

leta 2022) 
 6 86 MIZŠ 

5. 

Programi profesionalnega 

usposabljanja in 

izpopolnjevanja: 

integralni proračun: 

ESS 

 

 

 

9.900 

13.631 

 

 

 

 

13.631 

 

 

 

334 

837 

 

 

 

82 

315 

       MIZŠ 

6. 
Potrjevanje nacionalnih 

poklicnih kvalifikacij 
1.100    MDDSZ 

7. 
Usposabljanje na 

delovnem mestu – DBO 
1.140    MDDSZ 
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8. 
Usposabljanje na 

delovnem mestu – mladi 
2.000    MDDSZ 

9. 
Neformalno izobraževanje 

in usposabljanje  
1.265    MDDSZ 

10. 

Praktični programi za 

spodbujanje zaposlovanja 

(MIC) 

125    MDDSZ 

11. 
Neformalno izobraževanje 

in usposabljanje za mlade 
2.018    MDDSZ 

12.  Učne delavnice 300    MDDSZ 

13. 

Lokalni programi 

neformalnega 

izobraževanja in 

usposabljanja 

1.800    MDDSZ 

14. Kompetenčni centri (KOC) 5.500    MDDSZ 

15. 

Upravljanje in razvoj 

zaposlenih, katerih 

zaposlitev je ogrožena, v 

regiji Podravje 

300 100  1 MDDSZ 

16. 

Spodbujanje vključevanja 

oseb, ki so pred izgubo 

zaposlitve, v ukrepe na 

trgu dela 

870 300  1 MDDSZ 

17. 

Celovita podpora 

podjetjem za aktivno 

staranje delovne sile (ASI) 

JP ASI: 7.000; 

Zavzeti ASI: 300 

JP ASI: 7.000; 

Zavzeti ASI: 300 
  MDDSZ 

18. 
Podporni in razvojni 

programi – ZRSZ 
1.500    MDDSZ 

19. 
Projektno učenje za 

mlajše odrasle (PUM-O) 
500   13 MDDSZ 

20. 
Opravljanje storitev za trg 

dela – koncesionarji 
7.000   

Odvisno od 

izbora na 

javnem razpisu 

MDDSZ 

21. LIFE IP Care4Climate 250  7 5 MOP 

 22. 
Kino katedra za pedagoge 

(Slovenska kinoteka) 
1.057 1.057 1 1 MK 

23. 

Priprava na strokovne 

izpite s področja varstva 

kulturne dediščine v 

muzejski, konservatorski 

in konservatorsko-

restavratorski dejavnosti 

55 55 3 3 MK 

24. 

Pridobivanje dodatnih 

znanj za mlade na 

področju kulturnih 

dejavnosti (JSKD) 

55 55 14 1 
MK 

(JSKD) 

25. 

Razvoj inovativnih učnih 

okolij in prožnih oblik 

učenja za dvig splošnih 

kompetenc na področju 

kulture 

250  6 6 MK 

26. Večja socialna vključenost 320 320 12 12 MK 
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pripadnikov ranljivih 

družbenih skupin na 

področju kulture 

27. 
Nacionalni projekt Kulturni 

bazar 
1000 1000 1 300 MK 

28. 

Spodbujanje prožnih in 

inovativnih oblik učenja z 

razvojem jezikovnih virov 

in tehnologij 

33    MK 

29. 

Programi usposabljanja v 

kmetijstvu, gozdarstvu in 

živilstvu, ki jih izvajajo 

nepridobitne in nevladne 

organizacije 

1.000 1.000 30 36/30 MKGP 

30. 

Svetovalna dejavnost v 

kmetijski službi – 

izobraževanje in 

usposabljanje svetovalcev 

60.000 60.000 1 

1/1 

(Kmetijsko- 

gozdarska 

zbornica 

Slovenije – 

KGZS) 

MKGP 

31. 

Svetovalna dejavnost v 

čebelarstvu –, 

izobraževanje in 

usposabljanje svetovalcev 

10.000 10.000 1 
1/1 (Čebelarska 

zveza) 
MKGP 

32. 

Programi svetovanja za 

lastnike gozdov – gojenje 

in varstvo gozdov, 

večnamensko 

gospodarjenje 

3.200 3.200 15 

1/1 

(ZGS – Zavod 

za gozdove 

Slovenije) 

MKGP 

 

33. 

 

Svetovanje lastnikom 

gozdov pred izdajo odločb 

– izobraževanje in 

usposabljanje svetovalcev 

 

75.000 

 

75.000 

 

7 

 

1/1 

(ZGS – Zavod 

za gozdove 

Slovenije) 

 

MKGP 

34. 

Program razvoja podeželja 

2014–2020 – 

ukrep prenosa znanja in 

dejavnosti informiranja 

20.000 20.000 6 6 MKGP 

35. 
Razvoj delovnih 

kompetenc zaprtih oseb 
400 200 39 6 MP – URSKIS 

 

 

5.4  Kazalniki za dejavnosti 

 

Preglednica 16: Kazalniki za področje dejavnosti 

 Dejavnost 

Število udeležencev, 

programov oziroma ur 

v letu 2020 

Pristojna 

ministrstva 

             

1. 

Udeleženci v dejavnosti informiranja in svetovanja: 

JR ESS: 3.350 

JR Integrala: 13.000 

16.350    MIZŠ 

2. Izvajalci dejavnosti informiranja in svetovanja (ISIO) 17 MIZŠ 
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3. 
Poročila razvojnih nalog, analize, evalvacije (ACS)  

(vrednost kazalnika MDDSZ je 1) 
11  MIZŠ, MDDSZ 

4. Strokovne podlage za razvoj področja (ACS) 9 MIZŠ 

5. Novi oziroma prenovljeni programi za odrasle in strokovne delavce (ACS) 7 MIZŠ 

6. 
Izpopolnjevanje strokovnih delavcev, vključno z usposabljanjem za 

svetovalce, člane komisij in izvajalce NPK 
735 MIZŠ 

7. Usposabljanje članov za preverjanje in potrjevanje NPK 100 MDDSZ 

8. Podporne spletne strani za dejavnosti oziroma programe (ACS) 22 MIZŠ 

9. E-gradivo (ACS) 10 MIZŠ 

10. Delujoči svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih 18 MIZŠ 

11. Teden vseživljenjskega učenja  

42 koordinatorjev, 

1.911 prirediteljev, okrog 

7.500 dogodkov, od tega 

17 izvedb Parade 

učenja, okrog 

158.000 evidentiranih 

udeležencev TVU, okrog 

1.500 medijskih objav 

MIZŠ 

12. Mednarodni projekti  4 MIZŠ 

13. Vrste informativno-promocijskih dogodkov (ACS) 18 MIZŠ, MDDSZ 

14. 
ESS: NPO Dvig poklicnih kompetenc učiteljev  

2016–2022 
80 MIZŠ 

15. Usposabljanje izvajalcev v okviru Študijskega centa JSKD 55 MK 

16. Število programov Študijskega centra JSKD  14 MK 

 

 

6. ZAKLJUČEK 

 

V LPIO 2020 je vključenih devet ministrstev.  

 

Za uresničevanje programov in dejavnosti LPIO 2020 so odgovorna pristojna ministrstva in 

izvajalci, ki so javne organizacije za izobraževanje odraslih, srednje šole, zasebne organizacije 

za izobraževanje odraslih, organizacije, ki opravljajo dejavnosti v okviru zdravstvene vzgoje in 

drugih preventivnih ukrepov, organizacije, ki izvajajo izobraževanje iz kmetijske dejavnosti, 

organizacije s področja kulture in razvojno-raziskovalne organizacije, javni skladi, javne 

agencije, zbornice, zveze, nevladne organizacije in druge organizacije na podlagi zakona. 

 

LPIO 2020 bodo izvajala pristojna ministrstva na podlagi javnih razpisov, pozivov, v okviru javne 

službe oziroma na drug način na podlagi zakona. 

 

Uresničevanje ciljev ReNPIO13–20 in doseganje zastavljenih kazalnikov sta odvisna od 

razpoložljivih proračunskih sredstev. Leta 2020 se bo obseg sredstev za izobraževanje odraslih 

glede na leto prej povečal za 8.538.319,94 EUR ali 10 %. Sredstva integralnega proračuna so 

se glede na leto prej zmanjšala za 55.343,68 EUR (zanemarljiv delež zmanjšanja), sredstva 

evropske kohezijske politike pa so se povečala za 7.873.023,66 EUR ali 18,41 %. Povečanje 

oziroma zmanjšanje sredstev po posameznih ministrstvih je razvidno iz preglednice 17. 
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Preglednica 17: Razmerje med sredstvi za LPIO 2020 in LPIO 2019 

Zap. št. Ministrstvo 

Sredstva LPIO  

2019 

(EUR) 

Sredstva LPIO 

2020 

(EUR) 

LPIO 2020/  

LPIO 2019 

(EUR) 

Indeks 

2020/2019  

1. MIZŠ 22.067.301,31 25.296.282,19 +3.228.980,88 114 

2. MDDSZ 29.031.533,69 31,273.521,86 +2.241.988,17 107 

3. MKGP 11.531.863,00 14.459.504,26 +2.927.641,26 125 

4. MOP  250.313,00   

5. MZ 10.428.008,00 10.428.008,00 0 100 

6. MK 2.427.488,56 2.490.037,20 +62.548,64 102 

7. MJU 1.200.952,96    

8. MNZ 837.000,00 893.000,00 +56.000,00 107 

9. MP 200.000,00 221.160,99 +21.160,99 111 

10. MZI  230.000,00   

 SKUPAJ 77.724.147,52 85.541.827,50 +8.538.319,94 110 

 

 

 

Sredstva za uresničevanje ciljev ReNPIO13–20 na posameznih prednostnih področjih bodo v 

letu 2020 glede na leto 2019 naslednja:  

 za prvo prednostno področje se bo delež sredstev zmanjšal za 6,04 odstotka;  

 za drugo prednostno področje se bo delež sredstev zmanjšal za 1,29 odstotka;  

 za tretje prednostno področje se bo delež sredstev povečal za 7,98 odstotka in  

 za dejavnosti se bo zmanjšal za 0,65 odstotka (več v preglednici 18). 

 

Preglednica 18: Razmerje med sredstvi za posamezna prednostna področja v LPIO 2020 in 

LPIO 2019 

Prednostna področja in 

dejavnosti 

Sredstva LPIO 

2020 

Sredstva LPIO 

2019  

Delež  

LPIO 

2020 

(v %) 

Delež  

LPIO  

2019 

(v %) 

Delež LPIO 

leta 2020/delež 

LPIO leta 2019 

(v %) 

Prvo prednostno 

področje: 

splošno izobraževanje 

odraslih  

16.555.511,53 19.007.497,85 19,35 24,4 –5,05 

Drugo prednostno 

področje: 

izobraževanje za dvig 

izobrazbene ravni  

2.616.164,37 3.222.726,20 3,05 4,2 –1,15 

Tretje prednostno 

področje: 

izobraževanje in 

usposabljanje za potrebe 

dela  

59.223.197,62 48.806.882,37 69,23 62,8      +6,45 

Dejavnosti 7.146.953,98 6.687.041,10 8,35 8,6 –0,25 

Skupaj 85.541.827,50 77.724.147,52 100 100 0 

 

 

Sredstva in delež sredstev po prednostnih področjih v LPIO 2020 in LPIO 2019 so razvidni iz 

preglednice 19. 
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Preglednica 19: Sredstva in delež sredstev za posamezna prednostna področja v LPIO 2020  in 

LPIO 2019 

Minist
rstvo 

1.  
prednostno 

področje 

1.  
prednostno 

področje 

2. 
prednostno 

področje 

2. 
prednostno 

področje 

3.  
prednostno 

področje 

3.  
prednostno 

področje 
Dejavnosti Dejavnosti 

 
LPIO 2019 
 
sredstva 
indeks 

  
LPIO 2020 
 
sredstva 
indeks 

LPIO 2019 
 
sredstva 
indeks 

LPIO 2020 
 
sredstva 
indeks 

LPIO 2019 
 
sredstva 
indeks 

LPIO 2020 
 
sredstva 
indeks 

LPIO 2019 
 
sredstva 
indeks 

LPIO 2020 
 
sredstva 
indeks 

MIZŠ 
6.700.156,29 4.616.867,53 2.822.726,20 2.466.164,37 8.075.230,68 12.428.933,31 4.469.188,14 5.784.316,98 

30,4 18,25 12,8 9,75 36,6 49,13 20,2 22,87 

MDDS
Z 

500.000,00 

  

400.000,00 150.000,00 27.132.633,69 29.948.884,86 998.900,00 1.174.637,00 

1,7 1,3 0,48 93,5 95,77 3,4 3,75 

MKGP         
11.531.863,00 14.459.504,26 

    
100 100 

MOP   

132.916,00 

    
 

117.397,00 

    
53,1 46,9 

MZ 

10.428.008,00 10.428.008,00 

            

100 100 

MK 
542.333,56 424.720,00 

    
1.867.155,00 2.047.317,20 18.000,00 18.000,00 

22,34 17,05 76,91 82,23 0,7 0,72 

MNZ 
837.000,00 893.000,00 

            
100 100 

MP         

200.000,00 221.160,99 

    
100 100 

MZI   
60.000,00 

        170.000,00 
170.000,00 

26,09 73,91 

Sku 
paj 

 
19.007.497,85 

 
16.555.511,53 3.222.726,20 2.616.164,37 48.806.882,37 59.223.197,64 6.687.041,10 7.146.953,98 

 
24,4 

 
19,35 4,2 3,05 62,8 69,23 8,6 8,35 

 

 

 

Leta 2020 bodo ministrstva v sodelovanju z izvajalci izvajala ukrepe, sprejete v Operativnem 

programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju  

2014–2020 (OP14-20), št. CCI 2014SI16MAOP001, ki ga je Evropska komisija odobrila  

16. decembra 2014, saj je iz tega naslova v LPIO 2020 60 % vseh sredstev, ki jih je treba 

pospešeno črpati skladno s sprejeto dinamiko.  

 
Izobraževanje in usposabljanje odraslih bo dejavno vplivalo tudi na uresničevanje razvojnih 
ukrepov s področja izobraževanja odraslih, kar bo pripomoglo k učinkoviti implementaciji 
strateških dokumentov (Strategija dolgožive družbe, Strategija razvoja Slovenije 2030). 

 

Kakovostno izvajanje izobraževanja in dejavnosti načrtovanih v LPIO 2020 bo prispevalo k  

razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji ter uresničevanju ciljev ReNPIO13–20 in drugih 

strateških dokumentov, ki vključujejo tudi izobraževanje odraslih (Strategija dolgožive družbe, 

Strategija bralne pismenosti, Strategija razvoja Slovenije 2030 idr.). 


