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Uvod 

Konec leta 2020 se je izteklo sedemletno obdobje uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu 

izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: ReNPIO), ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 

24. oktobra 2013 in je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 90/13. 

 

Zakonsko podlago za pripravo in sprejetje ReNPIO 2013–2020 je določil Zakon o izobraževanju odraslih 

(ZIO-A), (Uradni list RS, št. 12/96)1. Na teh zakonskih podlagah je Državni zbor Republike Slovenije 

sprejel tudi ReNPIO do leta 2010 (Uradni list RS, 70/2004). Na tej podlagi je Vlada Republike Slovenije 

sprejemala LPIO tudi v vmesnem obdobju 2011–2013, ko nova ReNPIO še ni bila sprejeta.  

 

ReNPIO usmerja politiko izobraževanja odraslih na nacionalni ravni in prispeva k sistemskemu urejanju 

področja, skupaj s stabilnim financiranjem, določanjem ukrepov oziroma vsebinskih nalog na določenih 

prednostnih področjih za razvoj izobraževanja odraslih v državi. 

 

Predlog ReNPIO in predloge LPIO pripravlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem 

besedilu: MIZŠ) v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in Službo Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK) na podlagi strokovnih podlag, ki jih pripravi Andragoški center 

Slovenije. Andragoški center Slovenije tudi vodi koordinacijo priprave letnih, vmesnih poročil in 

končnega poročila o uresničevanju ukrepov, aktivnosti, programov, doseganja krovnih kazalnikov, 

operativnih ciljev in porabe finančnih virov na nacionalni ravni v skladu s poročili posameznih 

ministrstev.   

 

Uresničevanje ReNPIO je v pristojnosti ministrstev, ki so odgovorna za izobraževanje odraslih in so jim 

za ta namen dodeljena nacionalna sredstva. Izobraževanje odraslih pa se veliko sofinancira s sredstvi 

iz Evropske kohezijske politike in drugih evropskih skladov ter mednarodnih programov, v manjšem 

deležu tudi iz sredstev samoupravnih lokalnih skupnosti, ki niso opredeljena v ReNPIO. 

 

ReNPIO 2013–2020 je nastajala v obdobju po svetovni finančni krizi med letoma 2008 in 2012 ter 

posledično tudi gospodarski in socialni krizi v državah Evropske unije pa tudi v Sloveniji. Ta je močno 

učinkovala tudi v izobraževanju odraslih. Zadnja leta pa je izvajanje ReNPIO 2013–2020  zaznamovala 

pandemija covida-19. Prinesla je omejitve na domala vseh področjih življenja in delovanja. Tudi v 

izobraževanju odraslih se je bilo treba čez noč prilagoditi z vpeljavo novih oblik in metod izobraževanja 

in učenja na daljavo. Uvajali so se novi učni in izobraževalni načini ter izvedbeni modeli. To je 

spodbudilo uporabo sodobne komunikacijske tehnologije tudi v izobraževanju odraslih.  

 

Doslej je bila za spremljanje uresničevanja ReNPIO 2013–2020 izdelana Analiza uresničevanja ReNPIO 

v 2014–2016, za obdobje med letoma 2017 in 2020 pa so bile opravljene analize oziroma poročila o 

uresničevanju LPIO 2017, LPIO 2018, LPIO 2019 in LPIO 2020. Ob izteku obdobja ReNPIO 2013–2020 je 

                                                           
1 Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-A), (Uradni list RS, št. 12/96) v 22. členu: »Javni interes v izobraževanju odraslih se določi 

z nacionalnim programom, ki ga sprejme Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije.« Opredelil je tudi vsebino 

nacionalnega programa, in sicer »cilje, prednostna področja, dejavnosti potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih in 

globalni obseg javnih sredstev« (23. člen). Opredelil je tudi Letni program izobraževanja odraslih (v nadaljevanju LPIO) kot 

izvedbeni dokument, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije (24. člen). Zakon še opredeljuje, da lahko letne programe 

sprejemajo tudi lokalne skupnosti in s tem opredelijo javni interes na področju izobraževanja odraslih na lokalni ravni. 

Sredstva za uresničevanje javnega interesa se zagotavljajo iz državnega proračuna, sredstev samoupravnih lokalnih skupnosti 

in drugih virov. 
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Andragoški center Slovenije je na podlagi dozdajšnjih analiz in poročil sodelujočih ministrstev pripravil 

to Poročilo o uresničevanju ReNPIO 2013–2020 za celotno obdobje veljavnosti.     

 
Spremljanje uresničevanja ciljev in kazalnikov ReNPIO in LPIO je zahtevalo tudi zagotavljanje, 
vzdrževanje in posodabljanje informacijskega sistema za zajem podatkov ter ustrezen instrumentarij 
za njihovo spremljanje. Takšna celostna informacijska podpora je bila razvita le za spremljanje 
uresničevanja programov in dejavnosti MIZŠ. Drugi viri, ki smo jih uporabili pri Poročilu, so bili uradno 
objavljeni podatki in poročila vseh ministrstev, udeleženih v pripravi in izvedbi ReNPIO in LPIO, ter  
podatki nacionalnih zavodov, kot sta Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) in Statistični 
urad Republike Slovenije (SURS). Uporabili smo tudi baze podatkov Evropskega statističnega urada 
(EUROSTAT).  Pri analizi in uresničevanju ciljev ter kazalnikov smo uporabili tudi izsledke raziskave 
PIAAC2.  
 
Za kvalitativno analizo izpeljanih programov bi potrebovali tudi dodatne evalvacijske študije, ki bi nam 
omogočile identificiranje pomanjkljivosti posameznih programov in ukrepov. Prav tako ni bilo mogoče 
ugotavljati učinkov izvajanja ReNPIO, saj za to ni na voljo ustreznih raziskav. Pri tem imamo v mislih 
predvsem merjenja in vrednotenja učinkovitosti ukrepov, namenjenih izobraževanju in usposabljanju 
za potrebe dela (III. prednostno področje), pa tudi učinkov nekaterih programov splošnega 
neformalnega učenja (I. prednostno področje).  
 
V celotnem obdobju se je ReNPIO kot nacionalni program izobraževanja odraslih razvijal kot izrazit 

medsektorski projekt, tako kot je izobraževanje odraslih izrazito medsektorsko in vpeto v različne 

sektorske politike.  

 

V prvem letu iztekajočega ReNPIO 2013–2020 je sodelovalo šest ministrstev: 

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), 

– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ),   

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKGP), 

– Ministrstvo za zdravje (MZ), 

– Ministrstvo za kulturo (MK), 

– Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ). 

 

Zadnje leto iztekajočega ReNPIO 2013–2020 pa sta sodelovali še dve ministrstvi: 

– Ministrstvo za infrastrukturo (MZI),  

– Ministrstvo za pravosodje (MP). 

 

Na začetku analize predstavljamo povzetek stanja, pregled ugotovitev poročil in razvoja izobraževanja 
odraslih. Iztekajoča se ReNPIO namreč v marsičem temelji na prejšnji ter nadaljuje že tedaj začrtano 
pot. To velja za zelo podobno opredeljene ciljne skupine, ki so jim javno financirano izobraževanje 
odraslih in podporne dejavnosti predvsem namenjeni, in za ciljne vrednosti, ki so sicer v novem 
dokumentu zastavljene nekoliko bolj ambiciozno, vendar merijo enake kazalnike.  
 
V nadaljevanju pa so predstavljeni dosežki pri doseganju v ReNPIO zastavljenih ciljnih vrednosti in 
kazalnikov, mednarodna primerljivost  ter na drugi strani doseganje in realizacija finančnih kazalnikov. 

Na koncu analize so povzeti sklepi, nekaj podrobnejših prikazov pa je dodanih v prilogi. 

 

                                                           
 
2 Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). 
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1 Kratek povzetek poročila 

V obdobju veljavnosti ReNPIO 2013–2020 je bilo na zakonskem in sistemskem področju sprejetih 

precej novosti in sprememb, ki so ustvarile ustrezno zakonsko in strateško podlago za temeljne 

razvojne krovne izzive in izzive na posameznih prednostnih področjih, ki jih je opredelil nacionalni 

program.  

Državni zbor Republike Slovenije je na predlog Vlade Republike Slovenije januarja 2018 sprejel nov 
Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO1), ta je postavil temelj za sistemsko vpeljavo in financiranje javne 
službe na področju izobraževanja odraslih po javni mreži organizacij za izobraževanje odraslih. S tem 
je bila ustvarjena podlaga za sistemsko umestitev in financiranje podpornih dejavnosti informiranja, 
svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. V okvir 
javne službe je zakon pravno in sistemsko umestil tudi program Osnovne šole za odrasle. Novi ZIO1 
zavezuje tudi lokalne skupnosti, da za svoja območja in v skladu s svojimi pristojnostmi na letni ravni 
opredelijo programe izobraževanja odraslih.  

Na strateškem razvojnem področju je bilo na evropski in nacionalni ravni sprejetih nekaj temeljnih 
strategij in strateških dokumentov. Njihove prioritete, predlogi ukrepov, postavljeni cilji in priporočila 
so podlaga za načrtovanje in izpeljevanje aktivnosti na najpomembnejših strateških prednostnih 
razvojnih področjih. To sta krovna strateška dokumenta Strategija razvoja Slovenije 2030 na nacionalni 
ravni in Agenda 2030 na evropski ravni. Problematiki starajoče se družbe in spremembam v 
demografski strukturi namenjata pozornost tudi Strategija dolgožive družbe na nacionalni ravni in 
Zelena knjiga o staranju na evropski ravni. Na področju razvoja temeljnih zmožnosti odraslih so bile 
sprejete Nacionalna Strategija za razvoj bralne pismenosti 2019–2030 ter Smernice za izvajanje 
Strategije spretnosti  in izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji na nacionalni ravni, na 
evropski ravni pa Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno 
pravičnost in odpornost (Skills Agenda) ter Akcijski načrt za digitalno izobraževanje 2021–2027. Na 
področju tehnološkega razvoja, trajnostnega razvoja in zaposlovanja so bile na nacionalni ravni 
sprejete Strategija pametne specializacije in Smernice za izvajanje ukrepov Aktivne politike 
zaposlovanja za obdobje 2021–2025, na evropski ravni pa Evropski zeleni dogovor. Evropska 
dokumenta, ki sta zaznamovala drugo polovico obdobja nacionalnega programa in se nanašata na več 
prednostnih razvojnih področij, pa sta Evropski izobraževalni prostor in Poti izpopolnjevanja – nove 
priložnosti za odrasle.  

Vsi dokumenti so kratko opredeljeni v poglavju Razvoj sistemskega okolja v času veljavnosti ReNPIO 

2013–2020 (stran 19). 

1.1 Povzetek dosežkov: 

Nacionalni program je postavil dva krovna kazalnika, in sicer na področju udeležbe odraslih v 

vseživljenjskem učenju:  

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 (merjeno z Anketo o delovni sili (ADS), ki povprašuje po udeležbi v štirih tednih pred 

snemanjem). 

Ciljne vrednosti tega kazalnika nismo dosegli. Še več, udeležba odraslih, udeleženih v vseživljenjskem 

učenju, po tem kazalniku latentno upada na letni ravni, in sicer: 2012 – 14,5 %, 2014 – 12,1 %, 2015 – 

11,9 %, 2016 – 11,6 %, 2017 – 12 %, 2018 – 11,4 %, 2019 – 11,2 % in 2020 – 8,4 %. Stopnja udeležbe v 

vseživljenjskem učenju v Sloveniji je leta 2019 prvič padla pod povprečje Evropske unije. Podatki 

kažejo, da se povečujejo razlike med udeležbo  manj izobraženih in bolj izobraženih ter mlajših in 

starejših odraslih. Ranljivih ciljnih skupin nam ni uspelo ustrezno pritegniti v vseživljenjsko učenje (vir 

EUROSTAT).   
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Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU se bo s 36 % v letu 2012 povečala na 

45 % v letu 2020 (merjeno z Anketo o izobraževanju odraslih (AIO), ki povprašuje po udeležbi v 

dvanajstih mesecih pred snemanjem).  

Ta kazalnik je bil merjen v obdobju veljavnosti ReNPIO le leta 2016. V do zdaj izvedenih treh AIO so bili 

rezultati za Slovenijo: 2006 – 40 % udeleženih, 2011 36 % in leta 2016 46 % udeleženih.  Tako rezultati 

zadnjega merjenja (2016) kažejo, da smo cilj, ki smo si ga postavili za leto 2020, dosegli. Vendar 

rezultati po drugi strani kažejo zelo velike razlike pri udeležbi odraslih glede na stopnjo izobrazbe. V 

letu 2016 se je v povprečju Evropske unije učilo ali izobraževalo 2,8-krat več visoko izobraženih 

prebivalcev kot manj izobraženih, v Sloveniji pa je ta količnik kar 4,8 v korist visoko izobraženih, to je 

največji koeficient med vsemi primerljivimi državami. 

Upadanje udeležbe odraslih v vseživljenjskem učenju je temeljni problem in hkrati izziv v nadaljnjem 

razvoju sistema izobraževanja odraslih v Sloveniji, zato je treba podrobno analizirati vzroke, ovire in 

postaviti ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja. To lahko dosežemo le z raziskavo, ki podrobneje 

proučuje razloge za nižjo izobraževalno udeležbo in poglobljeno evalvacijo  udeležbe  v vseživljenjskem 

učenju.   

Doseganje ciljev in kazalnikov po prednostnih področjih: 

1.2 Prvo prednostno področje: splošno izobraževanje odraslih 

Delež odraslih v starosti od 25 do 64 let, vključenih v splošno izobraževanje, se bo s 5% v letu 2011 

povečal na 8% v letu 2020. 

S tem kazalnikom smo skušali ovrednotiti delež udeleženih v t. i. čistih oblikah in vsebinah splošnega 

neformalnega izobraževanja in usposabljanja, brez zakonsko predpisanih vsebin in brez šol vožnje, ki 

predstavljajo večinski delež v javnoveljavnih programih. Zaradi zelo pomanjkljivega merjenja in skopih 

objav SURS je ocena tega kazalnika tvegana. Po izračunu, ki smo ga napravili v letu 2017, kjer smo, na 

podlagi dosegljivih podatkov prišli do deleža 12,9, pa lahko ocenimo, da smo zastavljeno vrednost za 

ta kazalnik dosegli.  

1.3 Drugo prednostno področje: izobraževanje za dvig izobrazbene ravni odraslih 

Delež prebivalstva, starejšega od 15 let, z nedokončano osnovno šolo se bo s 4,4 % v letu 2011 

zmanjšal na 2,2 % v letu 2020 oziroma prepolovil. 

Delež odraslih, starih od 25 do 64 let, z dokončano srednjo strokovno izobrazbo, se bo s 57 % v letu 

2011 povečal na 63 % v letu 2020. 

Spodbujanje in sofinanciranje vpisa v višješolske programe strokovnega izobraževanja bo prispevalo 

k doseganju cilja o zviševanju deleža odraslih med 30. in 34. letom  z dokončano terciarno izobrazbo. 

Prvega cilja zmanjševanja deleža odraslih z nedokončano osnovno šolo in postavljene vrednosti 

kazalnika na 2,2 % nismo v celoti dosegli. Delež prebivalstva, starejšega od 15 let, z nedokončano 

osnovno šolo je še vedno nad ciljno vrednostjo in je v letu 2020 znašal 2,8 %. Se je pa delež odraslih v 

starostni skupini od 15 do 64 let spodbudno znižal pod ciljno vrednost in je znašal v letu 2020 le 1,3 %. 

Nominalno je ta delež velik, saj še vedno nima osnovnošolske izobrazbe 50.607 odraslih vseh starosti 

in 17.478 delovno aktivnih odraslih v starostni skupini od 15 do 64 let.    

Drugi cilj, povečanje deleža odraslih v starostni skupini od 25 do 64 let z dokončano najmanj štiriletno 

srednjo strokovno šolo na 63 % v letu 2020, pa smo dosegli. Delež odraslih z dokončano srednjo 

strokovno izobrazbo je znašal v letu 2020 63,4 %. Izstopata dve skupini, ki ne dosegata kazalnika in 
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bosta v prihodnje morali biti deležni dodatne pozornosti in aktivnosti – moški in starejši od 50 let: delež 

moških v celotni populaciji od 25 do 64 let z dokončano srednješolsko strokovno izobrazbo je le 57,2 

% ,  pri obeh spolih pa v starostni skupini od 50 do 54 let 56,8 %, v starostni skupini od 55 do 59 let 52,2 

% in v starostni skupini od 60 do 64 let samo 44 %.  

Tretji cilj, dvig deleža odraslih z dokončano terciarno izobrazbo med 30. in 34. letom na 40 %, smo 

dosegli. Tako znaša ta delež v letu 2020 po EUROSTAT-u 46,9 %, po SURS-u pa 40,9 %. Značilno pa je, 

da je delež žensk s terciarno izobrazbo veliko večji kot pri moških.   

1.4 Tretje prednostno področje: usposabljanje in izobraževanje za potrebe trga dela 

Polovica brezposelnih se bo v obdobju veljavnosti ReNPIO 2013–2020 skladno z APZ vključila v 

programe za povečevanje zaposlitvenih zmožnosti. 

Ciljne vrednosti polovice brezposelnih, vključenih v programe APZ nismo dosegli. Iz analize podatkov 

ZRSZ je razvidno, da je delež udeležencev po letih precej nihal. Delež brezposelnih oseb se je po letu 

2013 zmanjšal, delež brezposelnih, udeleženih v programih APZ, pa je bil najmanjši v letih 2015 (19 %) 

in 2016 (20 %). To pa je obdobje tik pred začetkom porabe sredstev ESS po novi finančni perspektivi 

2014–2022. Po začetku porabljanja sredstev ESS se je udeležba v programih APZ povečala in je leta 

2018 dosegla največjo vrednost, 40 %. V letu 2020 je sledilo zmanjšanje deleža udeleženih le na 29 %,  

to pa je bila veliko posledica omejitev, povezanih s pandemijo covida-19. 

1.5 Dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih 

Raziskovanje in razvojne dejavnosti: 

Na področju raziskovalne dejavnosti je bilo izpeljanih nekaj raziskovalnih in razvojnih projektov, 

najpomembnejši raziskovalni projekt pa je bil mednarodni Program za ocenjevanje kompetenc odraslih  

(Programme for International Assessment of Adult Competencies – PIAAC, 2012–2016). Projekt je 

odlična podlaga za nadaljnje raziskovalno in razvojno delo na področju temeljnih zmožnosti in 

kompetenc odraslih.   

Prva leta nacionalnega programa je bila pomembna tudi mednarodna raziskava na področju učinkov 

izobraževanja odraslih, imenovana Učinki izobraževanja odraslih (BeLL).  

Kljub temu je potekalo vse obdobje nacionalnega programa kar nekaj raziskav, evalvacij in razvojnih 

projektov – te so podrobno predstavljene v nadaljevanju pri dosežkih nacionalnega programa pri 

podpornih dejavnostih na strani 39. Na tem mestu naj opozorimo le na mednarodni projekt 

Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih, ki je potekal vse obdobje nacionalnega 

programa v treh projektnih obdobjih, in sicer: 2015–2017, 2017–2019 in 2019–2021. Od leta 2015 sta 

potekala tudi razvoj in vpeljava evropske elektronske platforme v izobraževanje odraslih EPALE, kot 

najpomembnejšega informacijskega, izobraževalnega in promocijskega orodja na nacionalni in 

evropski ravni.  

 

Razvoj strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih: 

Andragoški center Slovenije je v programe stalnega strokovnega izobraževanja in spopolnjevanja 

strokovnih delavcev zajel okoli 900 udeležencev na leto. V celotnem obdobju veljavnosti nacionalnega 

programa pa je bilo udeleženih v programu 7.457 udeležencev. 

Programe profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 

razpisujejo in vsako leto izvajajo tudi matične fakultete, kot sta filozofski fakulteti v Ljubljani in 

Mariboru ter pedagoške fakultete v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Med njimi je tudi javnoveljavni 

program spopolnjevanja za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe strokovnih delavcev v vzgoji 

in izobraževanju. Vseh teh programov se udeležujejo tudi strokovni delavci iz izobraževanja odraslih.   
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Razvita je bila kompetenčna zasnova usposabljanja in spopolnjevanja za strokovne delavce v 

izobraževanju odraslih. 

Razvitega je bilo veliko učnega gradiva v podporo andragoškemu usposabljanju in spopolnjevanju.  

Ni pa bil izpeljan ukrep vzdrževane baze izobraževalcev odraslih za opravljanje javne službe v 

izobraževanju odraslih, ker javna mreža izvajalcev javne službe še ni bila postavljena. 

 

Presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih: 

Pripravljene so bile normativne podlage za sistematično presojanje in razvijanje kakovosti v 

izobraževalnih organizacijah, ki so upoštevane tudi v ZIO 1. 

Zagotovljena sta bila nadaljnji razvoj in izvedba podpornih ukrepov za izvajanje samoevalvacij v 

izobraževalnih organizacijah (usposabljanje in spopolnjevanje, svetovanje, gradivo, zbirka priporočil, 

pripomočkov in dobrih praks – Mozaik kakovosti). 

Delovalo je nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost. 

 Kot zunanja spodbuda za razvoj in krepitev notranjih sistemov kakovosti v organizacijah, ki 

izobražujejo odrasle, je bil razvit in vpeljan v prakso instrument Zeleni znak kakovosti. 

Informacijska dejavnost: 

Nadgrajena je bila spletna aplikacija za informacijsko podporo spremljanju uresničevanja ReNPIO 

2013–2020. 

Zagotovljena je bila prenosljivost podatkov iz aplikacij za študijske krožke (ŠK) in središč za samostojno 

učenje (SSU) v aplikacijo ReNPIO.  

 

Svetovalna dejavnost: 

Svetovalna dejavnost se je okrepila: omrežje ISIO se je v letu 2017 povečalo s 14 središč na 17, tako da 

se je pravica do zagotavljanja brezplačnega informiranja in svetovanja odraslim pred izobraževanjem, 

med njim in po njem lahko uresničevala v večjem obsegu. 

Na leto je bilo v različnih oblikah svetovanja udeleženih okoli 20.000 odraslih. 

Vpeljani so bilo novi modeli svetovanja za ranljive skupine odraslih, večinoma v obliki terenskega dela. 

Delovala so regionalna partnerstva znotraj središč ISIO, na nacionalni ravni pa so bili svetovalci za 

odrasle zastopani po predstavniku iz ACS v nacionalni Strokovni skupini za vseživljenjsko karierno 

orientacijo (VKO). 

 

Ugotavljanje in priznavanje znanja: 

V celotnem obdobju so se okrepile aktivnosti za ugotavljanje in priznavanje znanja odraslih. V mreži 

ljudskih univerz se je razvil pristop vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in spretnosti odraslih, 

ki je umeščen tudi v svetovalno dejavnost v IO, ki se izvaja kot javna služba od januarja 2012. 

Razvito in vpeljano je bilo nacionalno kvalifikacijsko orodje SOK, ki temelji na Zakonu o Slovenskem 

ogrodju kvalifikacij, sprejetem 2015. To je začelo veljati 2016.  

Leta 2017 so bile pripravljene in sprejete podlage za sistemsko urejanje vrednotenja in priznavanja 

neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih.  

Ni pa bila vzpostavljena nacionalna koordinacija za usklajevanje in usmerjanje razvoja na tem področju. 

 

Promocija vseživljenjskega učenja in informiranje: 

Osrednja promocijska dejavnost oziroma projekt je bil vse obdobje Teden vseživljenjskega učenja 

(TVU). Z osem do deset tisoč dogodki po vsej državi je bil zelo dobro medijsko, strokovno in teritorialno 

izpeljan.  Ob tem so bile organizirane oziroma izpeljane tudi druge promocijske aktivnosti in kampanje. 

V sklopu projekta Uresničevanje evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) so bile izpeljane 

parade učenja – dnevi učečih se skupnosti: od leta 2016 je v sklopu tedna vseživljenjskega učenja vsako 

leto potekalo okoli 15 parad učenja v različnih mestih po Sloveniji.  
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Aktivnosti tega projekta so se povezale z drugimi promocijskimi kampanjami, kot so festival za tretje 

življenjsko obdobje, dnevi medgeneracijskega sožitja, teden ljubiteljske kulture, dnevi svetovalnih 

središč, nacionalni mesec skupnega branja.  

Redno spremljan in posodabljan je bil informacijski sistem, ki temelji na bazah izvajalcev, in sicer spletni 

pregled ponudbe izobraževanja odraslih Kam po znanje? ter InfO-mozaik. Od leta 2015 pa je 

pomembno vlogo na področju informiranja prevzela ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi – 

EPALE. 

1.6 Povzetek realizacije financiranja 

V obdobju 2014–2020 so bila na nacionalni ravni realizirana finančna sredstva v višini 405.014.545 EUR, 

to znaša 90 % od načrtovanih sredstev v LPIO. Do leta 2016 je opazno zmanjševanje načrtovanih in 

realiziranih sredstev, po letu 2017 pa se višina sredstev na letni ravni povečuje. To je posledica začetka 

porabe finančnih sredstev iz Evropskega socialnega sklada (ESS) v finančni perspektivi 2014– 2022. 

Realizacija finančnih sredstev je v teh letih okoli 85-odstotna. Z najnižjo porabo sredstev izstopa 

MDDSZ. Pri vseh ministrstvih je viden upad porabe sredstev v letu 2020, kar je verjetno v veliki meri 

posledica epidemije covida-19. To bi lahko pojasnila morebitna analiza o razlogih udeležbe na tem 

področju. 

Pri financiranju posameznih prednostnih področjih izstopa po nizki realizaciji tretje prednostno 

področje (84,9 %), čeprav se načrtovana sredstva vsako leto povečujejo. Izstopa tudi zelo nizko 

financiranje drugega prednostnega področja, ki razmeroma dobro porablja sredstva, razen kritičnega 

leta 2017 (63-odstotna realizacija); to posledično poslabša relativno porabo sredstev v celotnem 

obdobju (le 80,3 %).  

2 Povzetki rezultatov poročil v obdobju med 2004 in 2013  

Pred  letom 2013, ko je bila sprejeta ReNPIO 2013–2020, je Državni zbor Republike Slovenije že leta 
2004 sprejel prvi nacionalni program na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji, za obdobje med 
letoma 2005 in 2010 (ReNPIO 2004–2010). 

2.1 Prispevek ReNPIO 2004–2010 k razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji in 

ugotovljene pomanjkljivosti  

Dan 16. junija 2004, ko je Državni zbor Republike Slovenije sprejel prvo izdajo Resolucije o nacionalnem 

programu izobraževanja odraslih za obdobje 2004–2010 (ReNPIO 2004–2010), lahko še danes 

ocenjujemo kot prelomni. Pogoji za izvajanje programov in podpornih dejavnosti na področju 

izobraževanja odraslih, predvsem namenjenih ranljivim ciljnim skupinam, so se zelo izboljšali.  

Kljub nekaterim nerodnostim in pomanjkljivostim, ki so se pojavljale predvsem pri prilagajanju 

pogojem financiranja iz Evropskih strukturnih skladov (ESS) in so zaradi zapletenosti marsikdaj 

spravljale izvajalce v resne likvidnostne težave, lahko brez zadrege zapišemo, da je pomenilo obdobje 

veljavnosti prvega dolgoročnega nacionalnega programa velik korak naprej. Naštejemo lahko 

pomembna področja, na katerih smo zaznali pozitivne spremembe. 

 

Na programski ravni: 

– Povečal se je vpis odraslih v vse programe splošnega izobraževanja.  

– Velik napredek je zaznan pri razvoju in udeležbi v programih usposabljanja za potrebe dela, skupaj 

s sistemom potrjevanja NPK. 

– Razvoj in izvajanje javnoveljavnih programov: Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU), 

Računalniška pismenost odraslih RPO, Projektno učenje mladih PUM.  

– Na področju neformalnega izobraževanja so bili uspešni študijski krožki in U3ŽO. 
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– Precejšnjemu številu udeležencev je bila povrnjena šolnina za uspešno srednješolsko izobraževanje 

v sklopu programa Odpravljanje izobrazbenega primanjkljaja. 

 

Na ravni podpornih dejavnosti: 

– delujoča mreža Središč za samostojno učenje SSU; 

– razvoj svetovalno-informativne dejavnosti v omrežju svetovalnih središč ISIO;  

– spodbujanje kakovosti izobraževanja s projektom Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje 

POKI; 

– širjenje in bogatenje promocijske dejavnosti TVU; 

– razvojno in raziskovalno delo, na primer: 

• model izobraževanja odraslih za razvoj pismenosti; 

• ovrednotenje javnoveljavnih programov UŽU, RPO, PUM in programov za usposabljanje 

strokovnih delavcev v teh programih; 

• uresničevanje različnih modelov na regionalni ravni (CVŽU, svetovanje).   

Seveda pa ne moremo spregledati tudi marsikatere pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila že Analiza 

uresničevanja ReNPIO 2004–2010: 

– preskromna udeležba ranljivih ciljnih skupin; 

– nezadovoljiva uspešnost udeležencev v programu Osnovne šole za odrasle (OŠO); 

– odvisnost delovanja pomembnega dela izvajalcev izobraževanja odraslih od nepredvidljive     

dinamike uspešnosti porabe sredstev ES; 

– pomanjkanje zaupanja deležnikov pri postavljanju sistema za vrednotenje neformalno in  

– priložnostno pridobljenega znanja in spretnosti; 

– prevlada usposabljanja za potrebe dela nad splošnim izobraževanjem; 

– nevključevanje drugih resorjev v okvir sistemskega urejanja izobraževanja odraslih. 

 

Na sistemski ravni: 

– nestabilno financiranje javnoveljavnih in drugih programov splošnega izobraževanja ter podpornih 

dejavnosti; 

– neuresničevanje sistema ugotavljanja, vrednotenja in priznavanja na različne načine pridobljenega 

znanja in spretnosti; 

– nestabilno sofinanciranje izrednega srednješolskega in višješolskega izobraževanja odraslih; 

– pomanjkanje medresorskega povezovanja kot ovira za vsebinsko sodelovanje ter racionalnejšo 

porabo sredstev in virov; 

– neustrezno zakonsko urejanje izobraževanja odraslih (pomanjkanje sodelovanja nacionalne in 

lokalnih ravni). 

 

Na ravni udeležbe in pravičnosti: 

– prebivalci, ki so nižje izobraženi in spadajo med ranljive skupine, se premalo udeležujejo 

izobraževanja; 

– za doseganje kakovosti znanja, ki bi bilo primerljivo z bolj izobraženimi vrstniki, bo treba več vlagati 

v podporne dejavnosti na njihovi izobraževalni poti. 

 

V Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO 2004–2010) je zapisano določilo, 

da mora o njenem uresničevanju Vlada Republike Slovenije na dve leti poročati Državnemu zboru. Tako 

so bile pripravljene analize uresničevanja ReNPIO, operacionalizirane v letnih programih izobraževanja 

odraslih (LPIO), ki so jih skupaj izdelali sodelavci Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in Andragoškega centra 
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Slovenije (ACS). Ob koncu veljavnosti ReNPIO so bile vse tri dvoletne analize povzete v skupno Analizo 

uresničevanja ReNPIO 2005–2010 v celotnem obdobju njene veljavnosti. 

 

Med koncem veljavnosti ReNPIO 2004–2010 in sprejetjem nove ReNPIO 2013–2020 so minila tri leta. 

Vlada Republike Slovenije je vsako leto potrjevala LPIO, ki sta ga pripravljali pristojni ministrstvi. V tem 

času sicer ni bilo obvezno poročanje o uresničevanju LPIO, vendar sta ministrstvi s sodelovanjem ACS 

poročilo kljub temu vsako leto pripravili. Tako so bila izdelana poročila o uresničevanju programov 

izobraževanja odraslih za leta 2011, 2012 in 2013, ki jih je obravnaval in dajal svoje mnenje tudi 

Strokovni svet za izobraževanje odraslih (SSIO). 

2.2 Temeljni sklepi Analize uresničevanja LPIO v letih 2011–2013 

1. Programi neformalnega izobraževanja odraslih in ustrezne podporne dejavnosti, ki so financirani 

iz javnih sredstev, so se v letih 2011–2013, ko ni veljala ReNPIO, izvajali nemoteno in v približno 

enakem obsegu kot prejšnja leta. 

2. Glede vsebine izpeljanih programov in zanimanja odraslih za udeležbo v njih lahko ugotovimo, da 

je šlo za zelo široko paleto vsebin in veliko raznovrstnost izvedbenih načinov. Znova pa se postavlja 

vprašanje dosega ranljivih ciljnih skupin, ki naj bi jim bilo javno financiranje izobraževanja odraslih 

predvsem namenjeno. Pri domala vseh programih smo namreč ugotovili, da je delež manj 

izobraženih, to je odraslih, z dokončano manj kot štiriletno srednjo šolo, nižji od pričakovanj. 

3. Skrb vzbujajočega trenda zniževanja kazalnika udeležbe prebivalcev, starih od 25 do 64 let, v  

vseživljenjskem učenju – ta je eden od poglavitnih kazalnikov, ki se spremljajo na ravni Evropske 

unije (v letu 2013 je podatek za Slovenijo padel na 12,6 %, v letu 2014 pa celo na 11,9 %) – ne 

moremo z dovolj verodostojnosti pripisati dogajanjem na področju javno financiranega 

izobraževanja odraslih, ki ga prikazuje ta analiza. Podatki o udeleženih v programih vseh treh 

prednostnih področij so v vseh letih približno enaki. Seveda bi si želeli pritegniti predvsem  

izobraževalno nedejavne skupine (starejše prebivalce, slabše izobražene moške ali zaposlene, ki 

jim grozi izguba zaposlitve), vendar to ne more biti vzrok za tako drastičen upad udeležbe. Ker se 

je trend zniževanja deleža udeleženih v vseživljenjskem učenju nadaljeval tudi v obdobju 

veljavnosti ReNPIO 2013–2020, bi vzroke za tako stalen negativni trend lahko ugotovili samo s 

podrobnejšo raziskavo, ki pa še ni bila izpeljana.  

3 Demografske in družbene spremembe v obdobju veljavnosti 
ReNPIO 2013–2020 

Demografski trendi in spremembe v družbenem okolju so v času veljavnosti nacionalnega programa 

precej vplivali na same aktivnosti izobraževanja odraslih in oblikovanje ukrepov za doseganje strateških 

ciljev in kazalnikov, opredeljenih v ReNPIO. Svetovni družbeni trendi so ostajali aktualni vse obdobje. 

Večinoma so se celo stopnjevali, najizraziteje zadnjih dve leti, ko so omejitve v povezavi s pandemijo 

covida-19 izrazito vplivale na uresničevanje aktivnosti oziroma doseganje ciljev in načrtovanih 

rezultatov ter učinkov. 

3.1 Družbeno-ekonomski položaj in vplivi na razvoj izobraževanja odraslih 

Med pripravo in sprejetjem ReNPIO 2013–2020 se je končevalo obdobje  ekonomske in družbene krize, 

ki je vplivala tudi na razvojne prioritete, postavljanje ciljev in kazalnikov ter ukrepe za doseganje teh. 

Razvoj izobraževanja odraslih so zadnja leta usmerjali tudi  »megatrendi«, kot so: demografski razvoj 

in medgeneracijsko sodelovanje, trajnostni razvoj in zeleno, krožno gospodarstvo, migracije, 

tehnološki razvoj s poudarkom na razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
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Zadnji dve leti veljavnosti in izvajanja ReNPIO pa je razvoj in izvajanje aktivnosti in programov 

zaznamovalo obdobje pandemije covida-19. Pandemija je nekatere poglavitne izzive (na primer razvoj 

kompetenc na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, digitalizacije) še dodatno 

izpostavila in odrasle »prisilila« k pospešenemu pridobivanju ter nadgradnji novih kompetenc. 

Najpomembnejši poudarki so bili namenjeni tehnološkemu razvoju novih oblik in metod izobraževanja, 

kot so izobraževanje na daljavo, e-izobraževanje in hibridno izobraževanje. S tem pa se je izrazito 

pospešilo pridobivanje novega znanja in spretnosti na področju uporabe informacijsko-komunikacijske 

tehnologije.   

 

Pandemija covida-19 je s svojimi posledicami izrazito vplivala in zaznamovala uresničevanje dejavnosti 

in programov ter doseganje ciljev tudi v izobraževanju odraslih. To nam kažejo rezultati evalvacije 

Izkušnje z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije3, ki sta jo pripravila Andragoški center 

Slovenije in Filozofska fakulteta v Ljubljani. Kljub izrazito pospešenemu razvoju novih pristopov in oblik 

izobraževanja na daljavo in e-izobraževanja, pospešenega razvoja na področju zagotavljanja 

informacijske in tehnološke podpore ter pospešenemu pridobivanju novega znanja in spretnosti na 

področju informacijskih kompetenc je pandemija prinesla kar nekaj negativnih posledic v izobraževanju 

odraslih. Zelo se je zmanjšal delež udeleženih prebivalcev v starosti od 25 do 64 let v vseživljenjskem 

učenju (kazalnik, ki ga meri EUROSTAT – z 11,2 % v letu 2019 se je zmanjšal na 8,4 % v letu 2020), 

predvsem pa so se povečale razlike pri pogojih udeležbe med bolj in manj izobraženimi prebivalci. Težja 

dostopnost in ovire za udeležbo ranljivih skupin v izobraževanju so se ohranile in so se ponekod še 

povečale. Podporne dejavnosti odraslim pri udeležbi v izobraževanju in zaposlovanju so se v skoraj 

vseh sektorjih zmanjšale. Izrazito se je zmanjšalo izvajanje splošnih neformalnih izobraževalnih 

programov za odrasle. To nam kažejo tudi rezultati Poročila o uresničevanju LPIO 20204.   

 

Trend staranja prebivalstva v Sloveniji je značilen tudi za obdobje ReNPIO 2013–2020. Družba postaja 

dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje, delež starejših od 65 let hitro narašča. V 

prihodnjih letih bodo ta gibanja še izrazitejša.  

Kot vidimo v naslednji preglednici, so se demografske značilnosti prebivalstva v obdobju, ki ga 

opisujemo, spreminjale: povprečna starost se je podaljšala za dobro leto, delež prebivalcev, starejših 

od 65 let, se je povečal za 3 odstotne točke, indeks staranja (razmerje med starejšimi od 65 let in 

mladimi do 14 let) se je zelo zvišal.  

 

Preglednica 1: Prebivalstvo Slovenije po povprečni starosti in spolu, 2013–2020 

Prebivalstvo: starost, spol, 
delež, indeks 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Povprečna starost (leta) 42,2 42,4 42,6 42,9 43,1 43,3 43,4 43,6 

Moški 40,6 40,9 41,1 41,4 41,6 41,8 41,9 42,1 

Ženske 43,7 43,9 44,1 44,3 44,6 44,8 44,9 45,1 

Delež prebivalcev, starih 65 
let in več 

17,3 17,7 18,2 18,7 19,1 19,7 20 20,5 

Moški 14,1 14,6 15,1 15,7 16,2 16,8 17,1 17,5 

Ženske 20,4 20,7 21,2 21,6 22,1 22,6 23 23,4 

                                                           
3 Izkušnje z izobraževanjem odraslih na daljavo med pandemijo. https://www.acs.si/digitalna-bralnica/izkusnje-z-
izobrazevanjem-odraslih-na-daljavo-v-casu-pandemije/  
4 Poročilo o uresničevanju Letnega programa izobraževanja odraslih 2020. https://www.acs.si/wp-content/uploads/2021/08/LPIO_2020-
porocilo_o_uresnicevanju.pdf  

https://www.acs.si/digitalna-bralnica/izkusnje-z-izobrazevanjem-odraslih-na-daljavo-v-casu-pandemije/
https://www.acs.si/digitalna-bralnica/izkusnje-z-izobrazevanjem-odraslih-na-daljavo-v-casu-pandemije/
https://www.acs.si/wp-content/uploads/2021/08/LPIO_2020-porocilo_o_uresnicevanju.pdf
https://www.acs.si/wp-content/uploads/2021/08/LPIO_2020-porocilo_o_uresnicevanju.pdf
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Indeks staranja 118,9 120,5 122,7 125,4 127,8 130,6 132,9 135,7 

Moški 93,4 95,5 98,3 101,6 104,3 107,8 110,3 113,5 

Ženske 145,9 147 148,5 150,7 152,6 154,8 156,7 159,4 

Vir: SURS. 

3.2 Izobrazbena sestava prebivalstva  

V obdobju od 2013 do 2020 se je izobrazbena sestava prebivalstva Slovenije, starejšega od 15 let, 
spremenila, kot kažejo podatki v preglednicah 2 in 3 v nadaljevanju.  
 

V sedmih letih trajanja ReNPIO se je število odraslih 15+, ki imajo le osnovno šolo ali manj, precej 

zmanjšalo, in sicer nominalno za 70.785 oseb. To pomeni, da se je zmanjšal delež odraslih, ki imajo 

najnižjo raven izobrazbe, s 27,1 % v letu 2013 na 22,8 % v letu 2020. Še izraziteje se je zmanjšalo število 

odraslih, ki dosegajo le najnižjo raven izobrazbe, v starostni skupini od 15 do 64 let, in sicer kar za 

72.812 oseb. Delež odraslih v starostni skupini od 15 do 64 let z dokončano največ osnovno šolo se je 

tako v letu 2020 zmanjšal na 17,6 %. V letu 2013 je ta delež znašal 22,5 %. 

 

Delni rezultat tega je zvečanje števila odraslih, ki so si pridobili nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo in v 

nadaljevanju tudi štiriletno srednjo strokovno izobrazbo. Vendar to zvečanje ni opazno, saj je stanje na 

tej ravni ostalo približno enako. To pa je izraz zvečanja števila odraslih, ki so si pridobili višješolsko ali 

visokošolsko izobrazbo. Zvečanje števila odraslih z višješolsko izobrazbo je izrazit, saj je v letu 2020 v 

primerjavi z letom 2013 10.104 ali 37 %  več odraslih imelo višješolsko izobrazbo; še izrazitejše pa je 

povečanje pri visokošolsko izobraženih: v letu 2020 je imelo glede na leto 2013 visokošolsko izobrazbo 

83.873 oseb ali 27 % več.  Tako se je delež odraslih s terciarno izobrazbo med letoma 2013 in 2020 

povečal za 93.977 oseb njihov delež pa se je povečal iz 19,4 % na 24,5 %.  

 

Preglednica 2: Prebivalstvo Slovenije, staro 15 let in več, po stopnjah izobrazbe in po starostnih 
razredih za leto 2013 

Starost 
v letih  

Nedokon-
čana OŠ % OŠ % 

Nižja in 
srednja 
poklicna % 

Srednja 
splošna in 
strokovna % Višješolska % 

Visoko-
šolska % 

15 - 24 2.102 1,0 91.633 42,4 15.237 7,1 95.748 44,3 10.145 4,7 1.072 0,5 

25 - 49 6.378 0,8 90.424 12,0 172.035 22,9 267.420 35,5 86.576 11,5 129.932 17,3 

50 -64 17.084 3,9 109.585 24,9 126.816 28,8 111.497 25,3 34.379 7,8 40.518 9,2 

65+ 43.362 12,3 120.333 34,2 85.644 24,3 63.516 18,0 18.375 5,2 20.915 5,9 

SKUPAJ 68.926 3,9 411.975 23,4 399.732 22,7 538.181 30,6 149.475 8,5 192.437 10,9 

Vir: SURS. 
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Preglednica 3: Prebivalstvo Slovenije, staro 15 let in več, po stopnjah izobrazbe in po starostnih 
razredih za leto 2020 

Starost 
v letih  

Nedokon-
čana OŠ % OŠ % 

Nižja in 
srednja 
poklicna % 

Srednja 
splošna in 
strokovna % Višješolska % 

Visoko-
šolska % 

15 - 24 2.191 1,1 84.221 42,8 21.015 10,7 75.016 38,1 13.935 7,1 440 0,2 

25 - 49 6.127 0,9 55.830 7,8 143.747 20,2 239.947 33,7 119.026 16,7 146.688 20,6 

50 -64 9.160 2,0 81.037 18,1 128.189 28,6 132.718 29,6 44.899 10,0 51.869 11,6 

65+ 33.129 7,8 131.875 31,1 110.037 26,0 89.931 21,2 27.183 6,4 31.849 7,5 

SKUPAJ 50.607 2,8 352.963 19,8 402.988 22,6 537.612 30,2 205.043 11,5 230.846 13,0 

Vir: SURS. 

 

Če pogledamo statistične podatke primerjalno v desetletnem obdobju med letoma 2011 in 2020 po 

spolu in stopnji izobrazbe, vidimo, da je pri ženskah veliko izrazitejše zvečanje deleža tistih s terciarno 

izobrazbo. Hkrati pa je med ženskami tudi večji delež tistih z nepopolno osnovno šolo in osnovno šolo 

v primerjavi z moškimi. To pomeni, da je izobrazbena struktura žensk veliko bolj polarna kot 

izobrazbena struktura moških.    

 

Slika 1: Izobrazbena sestava žensk 15+ – spremembe med letoma 2011 in 2020 

 
Vir: SURS. 

 

 

Pri ženskah je najopaznejše povečanje deleža višje in visoko izobraženih. Pri tej stopnji izobrazbe so 

ženske leta 2020 kar za 8 odstotnih točk prekašajo moške. 
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Slika 2: Izobrazbena sestava moških 15+ – spremembe med letoma 2011 in 2020 

 
Vir: SURS. 

Na sliki 2 vidimo, da se je delež bolj izobraženih moških povečal (pri višji in visoki izobrazbi za dobrih 5 

odstotnih točk, pri srednji strokovni izobrazbi pa za slabi 2 odstotni točki), delež manj izobraženih, z 

dokončano največ osnovno šolo, pa zelo zmanjšal (pri dokončani osnovni šoli za dobrih 5 odstotnih 

točk, pri nedokončani osnovnošolski izobrazbi pa za dober odstotek).  

Pri moških in ženskah je nastal v veliki meri generacijski premik, saj zajemajo podatki vse prebivalce, 

starejše od 15 let. V desetih letih je vpliv razlike  v stopnji izobrazbe med tistimi, ki so v tem času umrli, 

in tistimi, ki so se populaciji 15+ pridružili od mladih, odločilen.  

4 Izhodišča ReNPIO 2013–2020 

Družbeno in sistemsko okolje, v katerem se izpeljujejo programi in dejavnosti izobraževanja odraslih, 

je povezano z družbenimi in gospodarskimi značilnostmi ter drugimi razvojnimi vplivi in globalnimi 

spremembami. Zakoni opredeljujejo temeljne pogoje za izvajanje izobraževalnih programov in 

dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev ter pogoje za izvajalce, ki 

zajemajo tudi zagotavljanje kakovosti. 

 

Gospodarsko in družbeno okolje je zaradi posledic gospodarske in finančne krize po letu 2010 zelo 

vplivalo na razvoj strokovnega osebja. Zoženi finančni okviri, ki jih je postavil Zakon o uravnoteženju 

javnih financ (ZUJF)5  maja 2012, so omejili možnosti javnega financiranja izobraževanja odraslih na 

določeni višini deleža javnih financ za financiranje aktivnosti, dejavnosti in programov, opredeljenih v 

nacionalnem programu. Zmanjšana kupna moč prebivalstva pa je onemogočala ali vsaj omejevala 

možnosti odraslih, da bi svoja sredstva vlagali v svoje izobraževanje. Zaradi gospodarske krize se je v 

                                                           
5    ZUJF. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388 
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prvih letih nacionalnega programa povečevalo število brezposelnih, s tem pa so se povečevale tudi 

potrebe po dodatnem usposabljanju, dokvalificiranju in prekvalificiranju. 

Zanesljivost predvidevanj o razvoju okolja, ki je v času nacionalnega programa krojilo razmere, v katerih 

je delovalo izobraževanje odraslih, se je s časovno oddaljenostjo manjšala. To velja posebno za 

okoliščine, na katere ni bilo mogoče vplivati z razvojnim usmerjanjem in načrtnim oblikovanjem  

okoliščin dogajanj in procesov. Najpomembnejši svetovni in nacionalni izzivi, na katere se nanašajo 

razvojni dokumenti v tem obdobju,  so že prej omenjeni »mega trendi«: demografski razvoj, družbeno-

gospodarski razvoj, tehnološki razvoj, potrebe in zahteve trga dela. 

Pri družbeno-gospodarskem razvoju sta bila mogoča dva scenarija, odvisna od gospodarskega razvoja 

in izhoda iz gospodarske krize ter ustreznosti odzivov na naraščajoče okoljske probleme. Optimistični 

scenarij je predvideval, da se bo gospodarstvo preusmerilo na storitveno dejavnost, vrhunsko znanje 

in okolju prijaznejšo tehnologijo. Po pesimističnem scenariju pa naj bi ohranjali zdajšnje strukture 

gospodarjenja, povečevanje okolijskih obremenitev, zastarelo energetsko potratno tehnologijo in 

glede izobrazbe nezahtevna delovna mesta. (Vir: ReNPIO 2013–2020, str. 17) V vsakem primeru pa naj 

bi se povečale potrebe po splošnem izobraževanju in pridobivanju kompetenc.  

Tehnološki razvoj naj bi zelo vplival na razmere, v katerih bo delovalo izobraževanje odraslih. 

Tehnološki razvoj ima na področju izobraževanja dvojni vpliv. Tako gre na eni strani za potrebe po 

dodatnem usposabljanju in stalnem posodabljanju znanja za nove poklice, ki zahtevajo drugačno 

usposobljenost, in hkrati z njimi povezane nove storitve, na drugi strani pa za tehnološke novosti v 

informatiki, ki omogočajo drugačne metode učenja, ki so dostopnejše in s primerno uporabo lahko tudi 

učinkovitejše od klasičnih. Povečale se bodo možnosti sodobnih oblik učenja z uporabo informacijsko-

komunikacijske tehnologije. To bo spremenilo vlogo izobraževalcev odraslih: ti se bodo morali 

prilagoditi novim smernicam ter pridobiti novo znanje in spretnosti za delo z odraslimi.      

Na trgu dela so se dogajale spremembe, ki so vplivale na potrebe po usposabljanju na eni strani in 

priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti na drugi. Precej je vplivalo podaljševanje delovne dobe, 

to je povečevalo povpraševanje po usposabljanju in pridobivanju dodatnih kompetenc ter po 

prilagajanju delovnih mest starejšim delavcem.      

4.1 Ključni problemi 2013–2020 

V obdobju svoje veljavnosti  izpostavi ReNPIO nekaj temeljnih problemov in izzivov na razvojnem in 

sistemskem področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. 

Prvi izziv, ki se je vse obdobje kazal kot problem, je bila udeležba odraslih v vseživljenjskem učenju in 

izobraževanju odraslih. V letih pred uveljavitvijo ReNPIO 2013–2020 je bila stopnja udeležbe odraslih 

v vseživljenjskem učenju primerjalno višja in nad povprečjem Evropske unije. Leta 2011 je znašala 16,0 

%, potem pa se je v naslednjih desetih letih zniževala in je znašala leta 2020 le še 8,4 %. Izrazito se je 

povečevala tudi razlika v deležu udeležbe med bolj in manj izobraženimi, med mlajšimi in starejšimi. 

Udeležba ranljivejših skupin odraslih je upadala veliko hitreje kot pri drugih skupinah odraslih. 

Udeležba v vseživljenjskem učenju pa je povezana tudi s pravičnostjo in zagotavljanjem enakih 

možnosti vsem odraslim za razvoj znanja in spretnosti – za osebni razvoj, aktivno vključevanje v družbo 

in zaposljivost na trgu dela.   

Glede izobrazbene ravni po starosti je brez izobrazbe ali z nizko stopnjo izobrazbe veliko večji delež 

starejših nad 45 let v primerjavi z mlajšimi. Ta problem postaja še večji, če upoštevamo demografsko 

sliko in staranje slovenske populacije ter podaljševanje delovne dobe.  
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Poleg izobrazbenega primanjkljaja se je Slovenija soočala tudi z nizko ravnijo spretnosti  odraslih v 

primerjavo z drugimi državami OECD in EU (PIAAC 2012–2016).  

Na področju sistemske ureditve izobraževanja odraslih so bili v obdobju veljavnosti ReNPIO pereči: 

problem sistemske in dolgoročne ureditve financiranja javnoveljavnih izobraževalnih programov in 

podpornih dejavnosti, sistemska vpeljava ugotavljanja, vrednotenja in priznavanja znanja in spretnosti 

odraslih ter pomanjkanje medresorskega sodelovanja. Do sprejetja ZIO1 je bilo v tem obdobju 

neustrezno rešeno zakonsko urejanje izobraževanja odraslih. 

4.2 Ciljne skupine 

ReNPIO 2013–2020 je kot prednostne ciljne skupine, ki jim je kot ranljivim treba nameniti še posebno 

pozornost in zanje določiti ustrezne ukrepe ter aktivnosti, opredelil: 

– brezposelne, starejše od 50 let brez poklicne ali strokovne izobrazbe z nizko stopnjo ključnih ali 

poklicnih zmožnosti;  

– zaposlene, starejše od 45 let z manj kot štiriletno srednjo šolo in z nizko stopnjo ključnih ali 

poklicnih zmožnosti; 

– mlade, ki so zgodaj opustili šolanje, in osipnike; 

– druge ranljive skupine: socialno ogrožene, priseljence, Rome, starejše odrasle, migrante, invalide 

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

in ekonomskih dobrin. 

Ciljne skupine naj bi imele prednost oziroma bi bile pozitivno »diskriminirane« pri udeležbi v 

izobraževalnih programih, podpornih dejavnostih informiranja, svetovanja, motivacije in 

opolnomočenja, da bi s tem presegli oziroma zmanjševali razlike pri  udeležbi v vseživljenjskem učenju 

med bolj in manj ranljivimi ciljnimi skupinami.  

Pomemben dokument, ki je v mnogočem krojil pogoje delovanja in financiranja izobraževanja odraslih 

v obdobju veljavnosti ReNPIO 2013–2020, je bil Operativni program za izvajanje evropske kohezijske 

politike 2014–2020 (pozneje se je njegova veljavnost podaljšala do leta 2022)6.  

Pri opredelitvi ciljnih skupin, ki so jim projekti na področju vseživljenjskega učenja večinoma 

namenjeni, je Operativni program upošteval ciljne skupine, ki so bile določene v ReNPIO 2013–2020, 

torej: zaposlene, starejše od 45 let z manj kot štiriletno srednjo šolo in nizko stopnjo ključnih ali 

poklicnih zmožnosti. 

Obsežnejša projekta, ki sta bila zasnovana na podlagi Operativnega programa (Svetovanje zaposlenim 

2016–20227 in Razvoj kompetenc odraslih 2016–20228), sta bila namenjena prav tem ciljnim skupinam. 

4.3 Dolgoročni cilji 2013–2020 

V nacionalnem programu je postavljenih kar nekaj dolgoročnih ciljev. Te cilje pa naj bi dosegli 

s postavljenimi krovnimi kazalniki in operativnimi cilji po posameznih področjih. Takšni 

dolgoročni cilji so bili: 

                                                           
6 https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf 
7 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016004200003/javni-razpis-za-financiranje-
dejavnosti-informiranja-in-svetovanja-ter-za-ugotavljanje-in-vrednotenje-neformalno-pridobljenega-znanja-od-
2016-do-2022-st--5440-19201512-ob-243816 
8 https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018006100001/javni-razpis-za-pridobivanje-
temeljnih-in-poklicnih-kompetenc-od-2018-do-2022-krajsi-naslov-javnega-razpisa-tpk-2018-2022-st--5442-
86201814-ob-283818 
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– zagotavljanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in učenja, skupaj z odličnostjo na vseh 

stopnjah; 

– zagotoviti razvoj in ustaljeno delovanje podpornih dejavnosti; 

– zagotoviti izobraževanje in usposabljanje vsem odraslim v skladu z njihovimi potenciali in osebnimi 

izkušnjami; 

– spodbujati odrasle k premisleku in ustreznemu delovanju na družbene, kulturne, gospodarske in 

tehnološke izzive ter po načelih trajnostnega razvoja; 

– spodbujati pridobivanje temeljnih in poklicnih zmožnosti za nova delovna mesta; 

– krepiti ukrepe za vrnitev mlajših odraslih, ki so zgodaj opustili šolanje, v izobraževanje;  

– zagotoviti možnosti za doseganje in priznavanje standardov znanja ter spodbujati ugotavljanje in 

priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja; 

– zagotavljati strokovni razvoj strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih; 

– zagotoviti podporno okolje za izobraževanje in učenje odraslih v vseh življenjskih obdobjih in 

skupaj s kariernim razvojem za potrebe dela in osebnega razvoja; 

– zagotoviti večjo usklajenost in učinkovitost deležnikov v sistemu izobraževanja odraslih; 

– sistemsko uskladiti stabilno javno financiranje izobraževanja odraslih po javni mreži. 

Vsi dolgoročni cilji  so bili zajeti po ukrepih, aktivnostih in načrtovanih kazalnikih ter učinkih v 

pripravo mehanizmov financiranja in sofinanciranja programov in dejavnosti, kot so javni 

razpisi, neposredne potrditve, koncesije in izvajanje javne službe. Analiza rezultatov je 

pokazala, da so bili nekateri cilji doseženi, nekateri pa so bili doseženi le delno ali v manjši 

meri. Zato ostaja večina ciljev še naprej aktualna tudi v nacionalnem programu za obdobje 

2021–2030.   

4.4 Zakonske podlage 

Sprejetje nacionalnega programa za izobraževanje odraslih v obdobju 2013–2020 je določal Zakon o 

izobraževanju odraslih (ZIO)9 v 22. in 23. členu. Tako je ReNPIO 2013–2020 skladno z Zakonom o 

izobraževanju odraslih: 

1. opredelila cilje izobraževanja odraslih; 

2. določila prednostna področja izobraževanja odraslih; 

3. opredelila dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih; 

4. določila celotni obseg javnih sredstev. 

4.5 Strateške podlage 

ReNPIO 2013–2020 je pri uresničevanju ukrepov in priporočil z izvajanje programov in dejavnosti za 

doseganje opredeljenih ciljev in kazalnikov uresničeval tudi priporočila in cilje nacionalnih ter 

mednarodnih strateških dokumentov, kot so: 

Nacionalni dokumenti: 

– Strategija razvoja Slovenije (Urad za makroekonomske analize in razvoj, 2005)10, 

– Nacionalna strategija za razvoj pismenosti (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2006), 

– Strategija vseživljenjskosti učenja v Slovenije (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007)11, 

– Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013, Vlada Republike Slovenije,   

                                                           
9  Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO449, Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o izobraževanju odraslih http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4321  
10 Strategija razvoja Slovenije (Urad za makroekonomske analize in razvoj 2005). 
https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/02_StrategijarazvojaSlovenije.pdf 
11 Strategija vseživljenjskosti učenja v Slovenije (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007). https://asemlllhub.org/wp-
content/uploads/attachments/Slovenia_-_Slovenian_lifelong_learning_strategy.pdf  

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO449
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4321
https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/02_StrategijarazvojaSlovenije.pdf
https://asemlllhub.org/wp-content/uploads/attachments/Slovenia_-_Slovenian_lifelong_learning_strategy.pdf
https://asemlllhub.org/wp-content/uploads/attachments/Slovenia_-_Slovenian_lifelong_learning_strategy.pdf
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– Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2013, Vlada Republike Slovenije, 

– Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju  v Republiki Sloveniji, ur. J. Krek in M. Metljak, Založil Zavod RS 

za šolstvo, Ljubljana 201112.  

Mednarodni dokumenti: 

– Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (Evropska komisija, 2010, COM  

(2010), 2020 konč.)13,  

– Resolucija Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih (ZUR. L. Evropske 

unije 2011/C 372/1)14. 

4.6 Razvoj sistemskega okolja v času veljavnosti ReNPIO 2013–2020 

V obdobju veljavnosti ReNPIO 2013–2020 so se zakonske podlage spreminjale in dopolnjevale. 

Nastajali in sprejemali so se tudi novi in dopolnjeni strateški dokumenti, vezani na področje 

izobraževanja odraslih. Zato je bilo treba uresničevanje nacionalnega programa v izvedbenem delu po 

letnih programov tudi prilagajati novim zakonskim in razvojnostrateškim podlagam.   

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) kot krovni sistemski zakon določa  
javno mrežo javnih organizacij za izobraževanje odraslih, ki omogoča odraslim dokončanje osnovne 
šole, udeležbo v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle ter izvajanje svetovanja za 
področje izobraževanja odraslih (11. člen). 
 
Tako je Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije januarja 2018 sprejel 
novi Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO1)15, ki določa javno službo na področju izobraževanja 
odraslih, načela javnega interesa in njegove cilje.   
 
Vlada Republike Slovenije je decembra 2017 sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030)16, 
ki predstavlja krovni razvojni okvir države. Med 12 razvojnimi cilji, ki jih opredeljuje SRS 2030,  je cilj 
»Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo« umeščen na drugo mesto. SRS 2030 postavlja v 
ospredje krovni cilj zagotavljanja kakovosti življenja za vse, kjer je »učenje za in skozi vse življenje« 
eden od petih elementov. Strategija tudi poudarja, da je usmerjenost k zvečanju produktivnosti tudi 
tesno povezana z razvojem človeških virov, inovacijsko sposobnostjo in ravnijo digitalizacije ter 
institucionalno učinkovitostjo in spodbudnim poslovnim okoljem. SRS 2030 zajema tudi cilje 
trajnostnega razvoja za uresničevanje globalnega razvojnega načrta Agende za trajnostni razvoj do leta 
2030, sprejete v sklopu Organizacije združenih narodov (Agenda 2030)17, ki jih je sprejel tudi Svet 
Evropske unije18.   
 
Čeprav je bila SRS 2030 sprejeta na koncu leta 2017, na uresničevanje ReNPIO 2013–2020 še ni imela 
vpliva oziroma učinkov, saj dokumentu niso sledili ustrezni akcijski načrti za njeno uresničevanje (t. i. 
Državni program razvojnih politik). 
 

                                                           
12  Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju  v Republiki Sloveniji, ur. J. Krek in M. Metljak, Založil Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 
2011. https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/09/Bela-knjiga-o-vzgoji-in-izobra%C5%BEevanju-v-RS-2011.pdf 
13  Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (Evropska komisija, 2010, COM (2010), 2020 konč. 
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1_v1.pdf  
14 Resolucija Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih (ZUR. L. Evropske unije 2011/C 372/1). 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:SL:PDF   
15 Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO1). http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7641  
16 Strategija razvoja Slovenije 2030. https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-
2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf  
17 Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, OZN. https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/uresnicevanje-agende-
2030/ 
18 Sklepi Sveta Evropske unije, 10. 12. 20219, Evropski svet. https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-
releases/2019/12/10/sustainable-europe-by-2030-council-adopts-conclusions/ 

https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/09/Bela-knjiga-o-vzgoji-in-izobra%C5%BEevanju-v-RS-2011.pdf
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_SL_ACT_part1_v1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:SL:PDF
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7641
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2019/12/10/sustainable-europe-by-2030-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2019/12/10/sustainable-europe-by-2030-council-adopts-conclusions/
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V tem obdobju so bile sprejete tudi strategije in smernice za posamezna razvojna področja, ki 

upoštevajo vsebine s področja izobraževanje odraslih, in sicer: 

– Strategija dolgožive družbe19, 
– Slovenska strategija pametne specializacije20, 
– Smernice za izvajanje ukrepov Aktivne politike zaposlovanja  za obdobje 2021–202521, 
– Nacionalna Strategija za razvoj bralne pismenost 2019–203022, 
– Smernice za izvajanje Strategije spretnosti za Slovenijo upravljanja izobraževanja odraslih v 

Sloveniji. 
 

Te nacionalne strategije in smernice so kratko utemeljene v prilogi. 

 
V obdobju veljavnosti ReNPIO 2013–2020 so Komisija Evropske unije in njeni organi na ravni Evropske 

unije za izobraževanje odraslih pa tudi za vseživljenjsko učenje sprejeli nekaj strateških in programskih 

dokumentov, ki opredeljujejo strateške usmeritve in priporočila državam članicam. Države članice po 

načelu subsidiarnosti te usmeritve umeščajo v svoje družbene in gospodarske strategije, dokumente, 

programe oziroma akcijske načrte. 

Nekaj strateških dokumentov in priporočil je bilo sprejetih sredi obdobja veljavnosti ReNPIO 2013–

2020 in so bili podlaga za prilagajanje aktivnosti in ukrepov na letni ravni v Letnih programih 

izobraževanja odraslih (LPIO). Nekateri, ki so bili sprejeti v zadnjem letu ali dveh, pa so podlaga za 

pripravo nove ReNPIO za obdobje 2021–2030Temeljni strateški dokumenti in priporočila so: 

1. Agenda 203023 
2. Evropski zeleni dogovor24 
3. Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in 

odpornost  (Skills Agenda25) 
4. Evropski izobraževalni prostor (European Education Area – EEA26) 
5. Akcijski načrt za digitalno izobraževanje (Digital Education Action Plan, 2021–202727) 
6. Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle28  
7. Zelena knjiga o staranju29 (spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami) 
8. Evropski steber socialnih pravic30  

                                                           
19 Strategija dolgožive družbe, 2017, UMAR. 
https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/kratke_analize/Strategija_dolgozive_druzbe/Strategija_dolgoz
ive_druzbe.pdf 
20 Slovenska strategija pametne specializacije, 2017, SVRK. 
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Slovenska-strategija-
pametne-specializacije.pdf 
21 Smernice za izvajanje ukrepov Aktivne politike zaposlovanja  za obdobje 2021–2025. MDDSZ, 2020. 
https://www.gov.si/teme/aktivna-politika-zaposlovanja/ 
22 Nacionalna Strategija za razvoj bralne pismenost 2019–2030, 2019. https://www.gov.si/novice/2020-01-15-nacionalna-
strategija-za-razvoj-bralne-pismenosti-za-obdobje-2019-2030/ 
23 Agenda 2030, OZN. https://sdgs.un.org/2030agenda  
24 Evropski zeleni dogovor, 2019, Evropska komisija. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-
green-deal_sl 
25 Employment, Social Affairs & Inclusion, European Comission.  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en 
26 Education and Training, European Comission. https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-
area_en 
27  Digital Education Action Plan (2021–2027). European Comission. https://ec.europa.eu/education/education-in-the-
eu/digital-education-action-plan_en 
28 Poti izpopolnjevanja: nova priložnost za odrasle. Evropska komisija. 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=sl 
29 Green Paper on Ageing: Fostering solidarity and responsibility between generations, 2021. European Comission. 
https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_en 
30 Evropski steber socialnih pravic. Evropska komisija. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-

economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sl 

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Slovenska-strategija-pametne-specializacije.pdf
https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Slovenska-strategija-pametne-specializacije.pdf
https://www.gov.si/teme/aktivna-politika-zaposlovanja/
https://www.gov.si/novice/2020-01-15-nacionalna-strategija-za-razvoj-bralne-pismenosti-za-obdobje-2019-2030/
https://www.gov.si/novice/2020-01-15-nacionalna-strategija-za-razvoj-bralne-pismenosti-za-obdobje-2019-2030/
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=sl
https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sl
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5 Dosežki uresničevanja ReNPIO v letih 2013–2020 in mednarodna 
primerjava 

Analiza uresničevanja ReNPIO 2013–2020 je pokazala, da je uresničevanje ciljev in dejavnosti 

prispevalo k razvoju področja ter zvišanju ravni izobraženosti, usposobljenosti ter kompetentnosti 

odraslih za njihovo družbeno delovanje in vključenost v družbo, osebni razvoj ter večjo zaposljivost. To 

nam kaže doseganje zastavljenih kazalnikov zlasti na drugem prednostnem področju.  

V tem poglavju kvalitativno povzemamo dosežke iztekajočega se nacionalnega programa po krovnih 

kazalnikih in prednostnih področjih glede na opredeljene cilje.  

5.1 Doseganje krovnih kazalnikov 

V iztekajoči se ReNPIO sta bila postavljena dva krovna kazalnika za merjenje uspešnosti opredeljenih 

ukrepov in aktivnosti v izobraževanju odraslih. 

5.1.1 Krovni kazalnik 1: Udeležba v vseživljenjskem učenju po Anketi o delovni sili 

Prvi kazalnik dobimo z uporabo ankete o delovni sili (ADS), ki v evropskih državah vsako leto meri 

udeleženost v katero koli oblik vseživljenjskem učenju štiri tedne pred anketiranjem, podatke pa 

objavlja Eurostat. 

 

Kazalnik, opredeljen v ReNPIO 2013–2020: 

 

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. 

 

EUROSTAT vsako leto objavi podatke o deležu prebivalcev posamezne države, ki se odločijo za katero 

koli obliko organiziranega učenja, izobraževanja ali usposabljanja. Podatek se objavi na podlagi 

odgovorov na določena vprašanja iz Ankete o delovni sili (ADS). Vprašanje o udeležbi v vseživljenjskem 

učenju se glasi smiselno takole: Ali ste se v zadnjih štirih tednih pred anketiranjem udeležili kakršne 

koli oblike organiziranega učenja, izobraževanja ali usposabljanja? Udeležba  v vseživljenjskem učenju  

je že vrsto let, z opredeljenimi ciljnimi vrednostmi, uvrščena tudi med kazalnike na ravni Evropske unije. 

V preglednici so prikazane vrednosti za izbrane države v letih 2011, 2015 in 2020. V Sloveniji smo bili  

leta 2011 med uspešnejšimi (v letu 2010 smo dosegli celo 16,4 %), po tem letu pa se je delež udeleženih 

vsako leto manjšal. Leta 2019 smo tako prvič zdrsnili pod povprečje Evropske unije; primerjave z 

najuspešnejšimi pa so sploh izjemno negativne (drastični upad vrednosti kazalnika med letoma 2019 

in 2020 je posledica ukrepov, povezanih s pandemijo, čeprav sta se mu na primer Estonija in Finska 

očitno uspešno izognili).
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Preglednica 4: Udeležba v vseživljenjskem učenju 

Leto 2011 2015 2020 

EU 27 8,1 10,1 9,2 

Danska 32,3 31,5 20,0 

Estonija 11,9 12,4 17,1 

Italija 5,7 7,3 7,2 

Avstrija 13,5 14,4 11,7 

Slovenija 16,0 11,9 8,4 

Finska 23,8 25,4 27,3 

Švedska 25,3 29,4 28,6 

Vir:  EUROSTAT. 

 

Podatki o uresničevanju tega kazalnika niso spodbudni, saj zelo zaostajamo za zastavljeno ciljno 

vrednostjo. Velik upad vrednosti deleža udeleženih v letu 2020 je sicer v veliki meri posledica omejitev 

v zvezi s pandemijo covida-19. Zagotovo pa to ni edini vzrok zniževanja stopnje udeležbe odraslih v 

vseživljenjskem učenju. Žal nimamo ustreznih raziskav in evalvacij na tem področju, da bi lahko na 

podlagi rezultatov jasno opredelili vzroke za pojasnjevanje negativnega gibanja.  

Udeležba je pri nas tudi zelo odvisna od starosti.  

Preglednica 5 kaže deleže udeleženih po starostnih razredih. 

Preglednica 5: Deleži udeleženih v vseživljenjskem učenju (po ADS) po starostnih razredih 

Starostni razred 25–34 let 35–44 let 45–55 let 55–64 let 

Leto 2011 2020 2011 2020 2011 2020 2011 2020 

EU 27 14,8 16,1 7,8 9,2 6,1 7,4 3,6 4,8 

Danska 44,2 30,6 32,1 19,5 30,0 16,2 24,0 13,6 

Estonija 20,0 25,0 13,9 19,4 8,4 14,5 4,7 9,0 

Italija 12,5 14,6 4,7 6,6 3,8 5,6 2,4 4,0 

Avstrija 22,9 22,0 13,6 11,7 11,0 8,7 6,4 5,2 

Slovenija 29,6 16,4 16,9 8,5 10,7 6,4 6,8 3,9 

Finska 34,9 37,2 26,1 29,3 22,2 25,8 13,5 17,0 

Švedska 34,9 37,4 25,8 29,0 23,1 27,0 17,4 19,1 

Vir:  EUROSTAT. 

 

Vidimo, da so bile spremembe med obema primerjalnima letoma precejšnje: pri mlajših odraslih (od 

25 do 34 let) je bila stopnja udeležbe leta 2011 veliko višja od povprečja Evropske unije in je primerljiva 

celo s Švedsko in Finsko, prav pri tej starostni kategoriji pa je bil upad do leta 2020 največji. Pri starostni 

kategoriji od 45 do 55 se je delež udeleženosti v primerjalnem obdobju znižal manj (za primerjavo, 

znižal se je tudi na Danskem), na ravni Evropske unije se je znižal za malenkost, na Švedskem pa se je 

zelo zvišal. Pri starejših (od 55 do 64 let) pa zaostajamo najbolj in smo bili leta 2020 celo pod 

povprečjem Evropske unije, še posebno smo zaostajali za Švedsko. 
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Preglednica 6: Deleži udeleženih v vseživljenjskem učenju po izobrazbi 

Izobrazba SKUPAJ ISCED 0–2 ISCED 3–4 ISCED 5–8 RAZMERJE 5–8/0–
2 

Leto 2011 2020 2011 2020 2011 2020 2011 2020 2011 2020 

EU 27 8,1 9,2 3,5 3,4 7,1 7 14,7 15,9 4,2 4,7 

Danska 32,3 20 23,6 14,2 29,7 18,3 41,2 24,2 1,7 1,7 

Estonija 11,9 17,1 3,5 6,6 8,2 12,5 19,7 24,7 5,6 3,7 

Italija 5,7 7,2 1,2 1,4 7,3 7,6 14,2 16,9 11,8 12,1 

Avstrija 13,5 11,7 4,3 3,9 12,4 8,4 25,5 20,1 5,9 5,2 

Slovenija 16 8,4 3,3 1,7 14,3 5,3 27,9 14,8 8,5 8,7 

Finska 23,8 27,3 10,7 14,7 21,2 22,5 32,1 34 3,0 2,3 

Švedska 25,3 28,6 17,2 21,9 21,5 23,6 34,6 35,3 2,0 1,6 

Vir:  EUROSTAT. 

Pri tem je najbolj zaskrbljujoča razlika med udeležbo bolj in manj izobraženih v kateri koli obliki 

organiziranega učenja. V preglednici 6 lahko vidimo, da je pri nas to razmerje 1 : 8,7 (to pomeni, da se 

organiziranih oblik izobraževanja  povprečju udeležuje kar 8,7-krat več odraslih z dokončano višjo ali 

visoko šolo v primerjavi s tistimi, ki imajo dokončano največ osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo), na 

Švedskem pa je to razmerje 1 : 1,6 in na Danskem zgolj 1 : 1,7 (povprečje Evropske unije je 1 : 4,7).  

5.1.2 Krovni kazalnik 2: Udeležba v vseživljenjskem učenju po Anketi o izobraževanju odraslih 

Kazalnik se meri na 3 do 5 let, z uporabo Ankete o izobraževanju odraslih (AIO), ki meri udeleženost 

odraslih v vseživljenjskem učenju v dvanajstih mesecih pred snemanjem. 

 

Kazalnik, opredeljen v ReNPIO 2013–2020: 

 

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. 

 

Anketa o izobraževanju odraslih (Adult Education Survey – AES) je metodični pripomoček, ki na ravni 

Evropske unije (zajema pa tudi nekatere države zunaj nje) omogoča podrobnejši vpogled v 

organiziranost, značilnosti in prakso udeleževanja v programih izobraževanja odraslih. Za razliko od 

zelo široko zastavljene ankete o delovni sili, pri kateri so vprašanja v zvezi z udeležbo v vseživljenjskem 

učenju  zgolj ena od mnogih, je instrumentarij AIO usmerjen samo na to specifično področje. Druga 

pomembna razlika med ADS in AIO pa je v časovnem obdobju, ki ga vprašanje v zvezi z izobraževanjem 

odraslih zajema: pri ADS je vprašanje vezano na zadnje 4 tedne pred anketiranjem, v AIO pa na zadnjih 

12 mesecev. Pričakovanja, da bi ta časovni razpon verodostojneje prikazal resnično vrednost, so 

upravičena. Vzorec je za vse zajete države reprezentativen. Zaradi kompleksnejše zasnove in 

zahtevnejše izvedbe se anketa izvaja redkeje in tudi precej neredno. Tako je bila AIO doslej izpeljana 

samo trikrat: v letih 2007, 2011 in 2016. Rezultati, pridobljeni z Anketo o izobraževanju odraslih (AIO) 

v zadnjih treh merjenjih, kažejo, da smo cilj, ki smo si ga postavili za leto 2020, dosegli že pri merjenju 

leta 2016. Rezultati merjenja so bili taki: leta 2006 je bila stopnja udeležbe prebivalstva v 

vseživljenjskem učenju  v starosti od 25 do 64 let 40-odstotna, leta 2011 36-odstotna in leta 2016 46-

odstotna. 
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Merjenje udeležbe v vseživljenjskem učenju  v 12 mesecih pred anketiranjem seveda pokaže veliko 

višje vrednosti od tistih, ki jih dobimo, ko sprašujemo po aktivnostih v zadnjih štirih tednih.  

 

So pa tudi pri tem kazalniku opazne precejšnje razlike v razčlenitvi podatkov po starosti, predvsem pa 

po izobrazbi. 

 

Preglednica 7 kaže stopnjo udeležbe po desetletnih starostnih razredih.  

 

Preglednica 7: Deleži udeleženih v vseživljenjskem učenju po starostnih razredih 

 Leto 25–34 let 35–44 let 45–54 let 55–64 let 

EU 27 

2007 42,2 36,7 31,6 18,5 

2011 48,5 44,1 40,7 26,0 

2016 52,2 47,4 43,8 31,6 

Danska 

2007 57,2 49,9 44,7 28,6 

2011 68,4 63,1 57,8 45,5 

2016 61,0 55,8 49,2 37,0 

Estonija 

2007 52,5 48,1 37,3 27,5 

2011 64,5 51,6 48,1 32,6 

2016 52,9 49,6 41,4 30,4 

Italija 

2007 30,5 24,1 21,7 11,8 

2011 43,0 39,5 36,4 22,3 

2016 49,8 42,9 41,8 33,0 

Avstrija 

2007 47,1 48,2 42,8 25,4 

2011 55,4 51,3 48,8 35,7 

2016 69,3 67,5 60,7 41,3 

Slovenija 

2007 52,1 47,5 37,7 22,2 

2011 43,3 40,3 38,6 22,8 

2016 56,4 53,8 48,1 27,3 

Finska 

2007 66,0 60,6 56,7 37,8 

2011 65,8 64,8 59,0 35,5 

2016 67,6 59,7 53,9 34,3 

Švedska 

2007 81,0 78,8 73,6 60,6 

2011 78,7 77,8 72,6 57,5 

2016 69,7 66,3 63,3 54,7 

Vir: EUROSTAT. 

 

Rezultati AIO v treh dozdajšnjih merjenjih so obširni in ne ponujajo prav veliko odgovorov. V Sloveniji 

na primer smo v letu 2007 za celotno populacijo 25–64 dosegli 40-odstotno udeležbo, v letu 2011 samo 

36-odstotno, v letu 2016 pa 46-odstotno. Za takšen precejšen upad med letoma 2007 in 2011 je po 

vsej verjetnosti kriva velika gospodarska in finančna kriza, ki se je začela leta 2008 (najizrazitejši upad, 

kot lahko razberemo iz preglednice 7, je bil v Sloveniji v dveh najaktivnejših kategorijah oseb, starih od 

25 do 34 let in od 35 do 44 let). Vendar zbujajo začudenje podatki za druge države: tudi te so se soočale 

s krizo, toda pri njih so bili podatki za leto 2011 v primerjavi z letom 2007 celo (večinoma) ugodnejši. 

Tako prave razloge za takšno nihanje težko pojasnimo z dogajanji v sistemskem okolju. 

Po podatkih ankete AIO za leto 2016 pa se je stanje v Sloveniji precej izboljšalo: delež udeleženih se je 

povečal pri vseh starostnih kategorijah, pri nekaterih t. i. zglednih državah pa se je celo zmanjšal 

(Danska, Estonija in celo Švedska). 
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Že večkrat je bilo poudarjeno, da so glede udeležbe v izobraževanju in učenju velike razlike med bolj in 

manj izobraženimi prebivalci. Zato si v preglednici 8 poglejmo, kaj lahko glede tega za izbrane države 

razberemo iz podatkov AIO. 

Preglednica 8: Deleži udeleženih v vseživljenjskem učenju po izobrazbi 
 

Leto 

OŠ ali 
manj in 

nižja 
poklicna 

SŠ in višja 
strokovna 

Višja, 
visoka, 
UNI in 

več 

Visoka 
/ 

nizka 

EU 27 

2007 14,9 31,4 56,8 3,8 

2011 22,2 37,7 63,2 2,8 

2016 22,9 40,3 64,5 2,8 

Danska 

2007 29,9 41,3 62,8 2,1 

2011 38,4 54,5 75,2 2,0 

2016 31,6 43,8 66,9 2,1 

Estonija 

2007 19,7 35,6 60,6 3,1 

2011 22,9 41,6 67,0 2,9 

2016 23,5 35,4 60,6 2,6 

Italija 

2007 8,2 28,5 51,4 6,3 

2011 19,2 42,2 65,9 3,4 

2016 21,2 46,6 72,0 3,4 

Avstrija 

2007 19,1 37,9 68,1 3,6 

2011 31,0 46,2 72,4 2,3 

2016 31,3 57,1 77,6 2,5 

Slovenija 

2007 12,7 39,0 67,6 5,3 

2011 13,2 34,5 62,8 4,8 

2016 14,7 40,6 71,0 4,8 

Finska 

2007 35,2 51,5 72,9 2,1 

2011 34,5 51,2 71,7 2,1 

2016 36,3 50,3 66,0 1,8 

Švedska 

2007 55,9 69,7 89,9 1,6 

2011 48,5 70,9 84,9 1,8 

2016 45,1 59,4 79,5 1,8 

Vir:  EUROSTAT. 

 

Vidimo, da so razlike v stopnji udeležbe med bolj in manj izobraženimi naravnost ogromne. Zanimivo 

pa je, da so razlike med izbranimi državami pri bolj izobraženih prebivalcih veliko manjše kot pri manj 

izobraženih (Slovenija je bila v dveh merjenjih od treh nad povprečjem Evropske unije – seveda pa zelo 

daleč od Švedske). Zaradi zanimivosti smo dodali stolpec, ki kaže na razliko v udeležbi bolj izobraženih 

in manj izobraženih. Pojasnimo: na primer, v povprečju Evropske unije se je leta 2016 učilo ali 

izobraževalo 2,8-krat več visoko izobraženih prebivalcev kot manj izobraženih. Na Danskem je bil ta 

količnik 2,1, na Finskem in Švedskem 1,8, v Sloveniji pa kar 4,8 – to je bilo v letu 2016 največ med vsemi 

izbranimi državami. 
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5.2 Doseganje ciljev po prednostnih področjih 

5.2.1 I. prednostno področje: Splošno neformalno izobraževanje 

Splošno izobraževanje (mišljeno je neformalno izobraževanje) ne vodi v zaposlitev neposredno, 

prispeva pa k znanju, krepitvi temeljnih zmožnosti, pismenosti, opolnomočenju in aktivnemu 

državljanstvu, ki so potrebni za delo. Posebnosti tega področja so prenosljivost med različnimi 

konteksti ter upoštevanje vrednot, potencialov in učnih strategij udeležencev. 

Operativni cilj 

Delež odraslih v starosti od 25 do 64 let, udeleženih v splošnem izobraževanju, se bo s 5 % v letu 
2011 povečal na 8 % v letu 2020. 

 

S tem kazalnikom smo skušali ovrednotiti delež udeleženih v t. i. čistih oblikah in vsebinah splošnega 

neformalnega izobraževanja in učenja, brez zakonsko predpisanih vsebin in brez šol vožnje, ki 

predstavljajo večinski delež pri javnoveljavnih programih. Zaradi zelo pomanjkljivega merjenja in 

skopih objav SURS je ocena tega kazalnika tvegana. Po izračunu, ki smo ga napravili leta 2017 – v njem 

smo na podlagi dosegljivih podatkov prišli do deleža 12,9 % – pa lahko ocenimo, da smo zastavljeno 

vrednost za ta kazalnik dosegli. 

5.2.1.1 Razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti 2013–2020 

– V sklopu razvojnih projektov sofinanciranih iz MIZŠ in ESS je bila v letih 2013–2020 pripravljena 

celostna zbirka inovativnega gradiva, in sicer zbirka opisnikov temeljnih zmožnosti31 in zbirka 

izobraževalnih filmov za razvoj 8 področij temeljnih zmožnosti32, namenjena izobraževalcem 

odraslih in odraslim.  

– Pripravljene so bile tri strokovne in znanstvene publikacije o stanju spretnosti odraslih v Sloveniji 

ter baza podatkov, ki omogoča nadaljnje poglobljene sekundarne študije in analize: »Raziskava 

Spretnosti odraslih – Rezultati in metodologija na kratko, 2016«33, »Spretnosti odraslih, 2018«34, 

»Raziskava spretnosti odraslih, Tematske študije 2017«35. 

– Usposobljena je skupina učiteljev multiplikatorjev iz različnih organizacij po Sloveniji, ki je v praksi 

preskušala nastajajoče strokovno in učno gradivo. V procesu se je usposobila za prenos znanja 

drugim strokovnim delavcem in deležnikom v lokalnih okoljih.  

– Pripravljen je bil in pilotno preskušen instrument za individualno ocenjevanje spretnosti odraslih, 

spletni vprašalnik za ocenjevanje spretnosti odraslih (SVOS). V razvojnem projektu so zagotovljena 

sredstva za brezplačno ocenjevanje spretnosti pri več kot 17.000 odraslih.  

– Vzpostavljena je Nacionalna točka spretnosti odraslih (NTSO) za strokovno podporo in spremljanje 

vpeljevanja instrumenta SVOS. Tako je zagotovljena optimalna uporaba instrumenta v letih 2019–

2022.  

Razvit je bil nov program za digitalno pismenost odraslih, ki pomeni nadgradnjo zdajšnjega 

javnoveljavnega programa RPO.  

– V sklopu mednarodnega projekta Profi-Train je bil razvit in pilotiran novi izobraževalni program za 

izobraževalce odraslih, ki pripravljajo in izpeljujejo programe za razvoj temeljnih spretnosti v 

delovnem okolju.  

                                                           
31 https://pismenost.acs.si/gradiva/knjizice-z-opisniki/ 
32 https://pismenost.acs.si/ 
33 https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/10/Vodnik-za-bralca_PIAAC.pdf 
34 https://pismenost.acs.si/wpcontent/uploads/2019/01/Monografija_spretnosti_odraslih_2018.pdf 
35 https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2018/10/Porocilo-o-raziskavi-Spretnosti-odraslih-PIAAC-
2016_Tematske_studije-2017.pdf 
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– V sklopu mednarodnega projekta Life Skills for Europe sta bila razvita metodologija in 

instrumentarij za proučevanje konceptov in pristopov k razvoju življenjskih spretnosti v Evropi.  Na 

tej podlagi je bil v sklopu projekta oblikovan tudi učni okvir za razvoj življenjskih spretnosti.   

– V sklopu mednarodnega projekta SkillsHUB je bil razvit model izobraževanja zaprtih oseb na 

področju pismenosti in temeljnih zmožnosti.  

– Izvedensko znanje in izkušnje smo diseminirali v mednarodnem prostoru tudi po članstvu v 

upravnem odboru Evropske zveze za temeljne spretnosti (EBSN) v letih 2016–2020 in s strokovnimi 

prispevki na mednarodnih letnih konferencah te organizacije.  

5.2.1.2 Razvoj in izvajanje programov za manj izobražene, ranljive skupine in osipnike  

Leta 2016 je bil razvit program neformalnega izobraževanja Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-

O), ki temelji na javnoveljavnem program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM). Program je 

dopolnjen z ugotovitvami evalvacije iz leta 2010 in ugotovljenimi potrebami na področju udeležbe 

mladih, ki niso zaposleni niti udeleženi v izobraževanju ali usposabljanju za pridobitev poklica (angl. 

NEET). Program PUM-O je v izobraževalni ponudbi za odrasle nadomestil javnoveljavni program PUM.  

Od začetka leta 2016 do začetka leta 2019 se je za PUM-O odločilo 1376 oseb, 57 % vseh udeležencev 

tega programa je bilo moških. Program PUM-O je uspešen pri doseganju cilja aktivizacija mlajših 

odraslih. Približno 31 % sodelujočih udeležencev se je po rezultatih evalvacije  programa v letu 2018 

zaposlilo, približno 26 % udeležencev se po izstopu iz programa udeležilo nadaljnjega izobraževanja za 

pridobitev izobrazbe, 4 % udeležencev so se udeležili usposabljanja, približno 20 % jih je nadaljevalo 

izobraževanje v PUM-O. Ker več kot polovica vseh udeležencev po končanem programu ostaja v stiku  

z drugimi udeleženci in mentorji, lahko to razumemo kot kazalnih uspešnosti pri socialni integraciji. 

S temeljnim usposabljanjem za izvajalce javnoveljavnega programa Začetne integracije priseljencev 

(ZIP) je bilo do vključno leta 2019 usposobljenih 276 izvajalcev programa ZIP (259 učiteljev in 17 

kulturnih mediatorjev). Programa ZIP se je do vključno leta 2018 udeležilo 7217 priseljencev (Poročilo 

o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in za jezikovno opremljenost, sprejetih na 

podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018, 2018, in Pokrivač, 2018). 

Program ZIP je bil dopolnjen. 

5.2.1.3  Javnoveljavni program Slovenščina kot drugi tuj jezik je bil sprejet 2020 in je v fazi 

implementacije vstopne ravni A1. Maja 2020 so bila sprejeta tudi Izhodišča za pripravo 

javnoveljavnih programov za odrasle. Javnoveljavni programi splošnega neformalnega 

izobraževanja 

Javnoveljavni programi splošnega neformalnega izobraževanja so izobraževalni programi, s katerimi se 

ne pridobi javnoveljavna izobrazba, namenjeni pa so pridobivanju temeljnega znanja, spretnosti, 

zmožnosti odraslih na področju osebnega razvoja, nadaljnjega izobraževanja, aktivne vključenosti v 

družbo in večje zaposljivosti. 
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Preglednica 9: Število odraslih, vpisanih v javnoveljavne izobraževalne programe za  odrasle, s 
katerimi se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, po izvajalcih in šolskih letih 

Izvajalci 
Število 

izvajalcev 
Delež 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Deleži 
vpisanih v 

po izvajalcih 

Srednje šole 4 9 104 230 30 138 116 85 24 3 

Ljudske 
Univerze 

34 79 3.381 3.898 2.936 3.235 2.288 3.860 2.800 95 

Zasebne 
organizacije 

5 12 87 167 0 147 52 91 0 2 

SKUPAJ 43 100 3.572 4.295 2.966 3.520 2.456 4.036 2.824 100 

Vir: CEUVIZ. 

Iz preglednice 9 je razvidno, da javnoveljavne programa za odrasle, ki ne dajejo javnoveljavne 

izobrazbe, izvajajo večinoma, kar 79-odstotno, ljudske univerze. Delež odraslih, vpisanih v te programe, 

se je do leta 2014/15 zvečeval. Leta 2015/16 je sledil drastičen upad vpisa – kar za 25 %. Sledilo je 

nihanje vpisa na letni ravni, ki je doseglo najnižje število vpisanih v letu 2019/20.  

5.2.1.4 Organizirano samostojno učenje v SSU 

Središča za samostojno učenje (SSU) so namenjena vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov 

tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. V teh središčih so na voljo 

različno učno gradivo, primerno za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč 

osebja. Učenje v njih je za udeležence brezplačno. SSU so razpršena po vsej Sloveniji in v lokalnem 

okolju je bil odziv nanje zelo dober. Število udeležencev se z leti povečuje. Leta 2018 je v mreži delovalo 

35 SSU in 2 podružnici, v njih pa se je učilo 9.671 udeležencev (Aplikacija SSU, 2019). V letu 2019 so se 

obstoječi mreži središč pridružila še tri nova središča.  

Udeleženci SSU se lahko učijo različnih vsebin, največ zanimanja pa je za učenje računalništva, tujih 

jezikov in slovenščine. Učijo se z uporabo različnega gradiva, narašča pa učenje iz spletnega gradiva. K 

temu je prispevala tudi postavitev novega spletnega portala (Portal SSU), v njem je zagotovljen 

brezplačen dostop do več kot 120 vrst učnega gradiva in 161 videovodnikov (70 za učenje uporabe 

računalnika, 48 za učenje uporabe pametnega telefona ter 43 za učenje digitalnega ustvarjanja in 

programiranja). Na letni ravni je bilo več kot 14.000 ogledov videovodnikov.  

Andragoški center Slovenije zagotavlja mreži SSU razvojno, izobraževalno, svetovalno in strokovno 

podporo. Skrbi za posodabljanje modela teh središč, strokovno spopolnjevanje strokovnih delavcev v 

njih, za vzdrževanje in posodabljanje portala SSU ter spremljanje delovanja SSU z uporabo računalniške 

aplikacije SSU, ki jo tudi nadalje razvija in posodablja.  
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Preglednica 10: Izvajalci in udeleženci središč za samostojno učenje 

Leto Število izvajalcev Število udeležencev Število učnih ur 

2014 35 8.017 193.230 

2015 34 8.188 198.383 

2016 36 8.719 197.249 

2017 34 9.569 200.761 

2018 35 9.540 204.719 

2019 38 9.908 223.245 

2020 40 8.721 188.017 

Vir:  ACS. 

Podatki v preglednici 10 nam kažejo, da sta se obseg dela in število udeležencev v celotnem obdobju 

do leta 2020 sorazmerno povečevala, čeprav se je število izvajalcev povečalo le za 5 SSU-jev. Tako se 

je v obdobju 2014–2019  število udeležencev povečalo za 20 %  ter obseg opravljenih svetovalnih in 

učnih ur za 14,5 %. Specifično je leto 2020, saj sta se udeležba (12 %) in realizacija ur (16 %) precej 

zmanjšali zaradi pandemije covida-19. 

5.2.1.5 Borze znanja (BZ) 

Kljub nekaterim pomislekom v zvezi s tem, ali je smiselno vzdrževati in javno financirati borze znanja 

glede na njihovo zasnovo, je zanimanje uporabnikov še vedno razmeroma veliko. 

Preglednica 11: Izvajalci in udeleženci borze znanja od leta 2014 do 2019 

Leto Število izvajalcev Število udeležencev 

2014 4 1.124 

2015 4 833 

2016 4 1.247 

2017 4 872 

2018 4 908 

2019 4 889 

2020 4 597 

Vir: ACS. 

V preglednici 11 vidimo, da ostaja število izvajalcev nespremenjeno, število udeležencev pa na letni 

ravni niha in se je ustalilo pri udeležbi okoli 900 do leta 2020. Leto 2020 pa je bilo zaradi pandemije  

covida-19 specifično, saj je udeležba upadla za 33 %.  

5.2.1.6 Skupnostno učenje v študijskih krožkih (ŠK) 

Študijski krožki so najdlje delujoči model skupnostnega učenja na splošnem neformalnem področju 

izobraževanja odraslih iz devetdesetih let in so udeležencem prostorsko in institucionalno dostopno 

učenje, priljubljeno med izvajalci in udeleženci. Na leto se jih udeležuje skoraj četrtina ranljivih skupin 

(tradicionalnih, kot npr. brezposelni, Romi, starejši, a tudi novih, kot npr. invalidski upokojenci, osebe 

po poškodbi možganov, prebivalci oddaljenega podeželja, migranti). Značilna je medgeneracijska 

struktura študijskih krožkov (22 % teh krožkov povezuje tri generacije, 68 % dve in le 10 % eno 

generacijo), ki je bistvena za aktiviranje nedejavnih, ustvarjalnost in pretok znanja. Slovenski model ŠK 

se razlikuje od evropskih različic, ta učenje poveže s skupnostjo. Mobilizacija osebnih izkušenj v 

povezavi z učenjem je temeljnega pomena za  vloge, ki jih danes  ŠK imajo (demokratizacija, aktivacija, 

dostop učenja, prilagajanje na spremembe) in spreminjajo svoje rezultate v javno dobro. Za 
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koordinacijo v času komercializacije storitev in kriznih okoliščin (zaradi migracij ali segrevanja 

podnebja) je to poseben izziv, ki zahteva povezavo prakse in raziskovanja. 

V  študijskih krožkih je bilo na leto okoli 3.000 vključenih udeležencev, njihovo število pa bi z 

izboljšanjem razmer zlahka potrojili – o tem priča na primer razcvet točk vseživljenjskega učenja v 

središčih vseživljenjskega učenja, ki so s prenehanjem vira usahnili. ŠK so se izkazali kot prilagodljivi 

različnim vsebinskim poudarkom in potrebam nacionalne ravni (npr. onesnaževanje okolja, integracija 

migrantov, mobilizacija izobraževalno nedejavnih, bralna kultura).  

Preglednica 12: Izvajalci in udeleženci študijskih krožkov 

Leto Število izvajalcev Število ŠK Število udeležencev 

2014 78 226 2.696 

2015 81 281 2.446 

2016 79 300 2.518 

2017 78 299 2.853 

2018 68 297 2.824 

2019 90 359 3.552 

2020 79 200 2.020 

Vir: ACS. 

Podatki iz preglednice 12 nam jasno kažejo, da se trendi izvajanja ŠK zvišujejo na letni ravni po številu 

izvajalcev pa tudi izpeljanih krožkov ter udeležencev. Posebno je leto 2020 zaradi pandemije  covida-

19, saj se je število izvajalcev zmanjšalo za 12 %, število krožkov za 44 % in število udeležencev za 44 

%.  

V obdobju 2013–2019 so redno potekala usposabljanja strokovnega osebja (Temeljno usposabljanje 

mentorjev ŠK), občasno, glede na vire, ki so bili na voljo, nadgrajena s kompetenčno zasnovano 

opredelitvijo mentorjevega dela. Šolske krožke je bilo mogoče organizirati tudi v oddaljenih in manjših 

krajih, to je njihova velika prednost v primerjavi z drugimi projekti izobraževanja odraslih. Mednarodna 

usposabljanja so omogočila razvoj izobraževalnega programa čezmejnih ŠK (2009–2013), ki je podlaga 

za delovanje ŠK v Furlaniji Julijski krajini, in sicer po slovenskem modelu ŠK. 

Diseminacijo in promocijo zagotavljajo predvsem izvajalci sami. Njihova mreža obsega na leto približno 

100 institucij, zlasti ljudskih univerz, NVO in javnih zavodov (muzeji, knjižnice idr.) ter nekaj zasebnih 

institucij. Tako dosegamo in spodbujamo specifične ciljne skupine (moški) ali določena področja 

(branje, spoznavanje in varovanje okolja, ohranjanje in raba dediščine). Za ŠK je pomembna oblika 

diseminacije tudi spletna stran https://sk.acs.si. 

Jasni rezultati razvojno-raziskovalnega dela, referenc sodelujočih in diseminacije niso le nagrade, 

promocijski panoji in delujoča spletna stran, temveč  tudi informativno gradivo in publikacije, približno 

300 v obdobju 2013–2017, med njimi so tudi recenzirana in znanstveno kategorizirana besedila. Zadnji 

dve leti nastajajo pregledni zborniki izvajalcev, ki predstavljajo ŠK v Piranu, na Koroškem in Krasu.  
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5.2.1.7 Medgeneracijsko učenje 

Zelo dobro organizirana je mreža društev, ki delujejo v Univerzi za tretje življenjsko obdobje (U3ŽO) in 

so delno sofinancirana tudi z javnimi sredstvi. 

Preglednica 13: Izvajalci in udeleženci programov medgeneracijskega učenja od leta 2014 do 2019 

Leto Število izvajalcev Število udeležencev 

2014 45 7.400 

2015 49 8.640 

2016 46 9.822 

2017 46 9.167 

2018 47 9.385 

2019 51 10.904 

2020 51 10.200 

Vir: ACS. 

Podatki v preglednici nam kažejo rahel trend rasti števila izvajalcev in števila udeležencev v programih 

U3ŽO na letni ravni, v celotnem obdobju veljavnosti nacionalnega programa. Tako je 51 izvajalcev v 

letu 2019 vključilo v programe učenja in izobraževanja kar 10.904 udeležencev. Število udeležencev je 

upadlo le v letu 2020, in sicer za 11 %. 

5.2.1.8 Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (ITR) v izobraževanju odraslih 

Na področju trajnostnega razvoja so se v obdobju 2013–2019 razvijali izobraževanje, diseminacija 

oziroma promocija in sistemska uveljavitev tega področja. Razvit je bil predlog spopolnjevanja (2014) 

in Razširjenega programa temeljnega usposabljanja za trajnostni razvoj (2016), z njim smo vpeljali temi 

podnebne spremembe in zelena delovna mesta v izobraževanju odraslih. Program je bil pilotno izpeljan 

z več skupinami (47 udeleženih) in z učnim gradivom, razvitim v preteklosti. Njegova notranja in 

zunanja evalvacija sta omogočili pripravo sistemskega predloga za nadaljnji razvoj ITR, ki je sprožil tudi 

objavljanje na strokovni in znanstveni ravni ter institucionalni odziv v letih 2018 in 2019. 

Diseminacija in promocija sta obsegali izdelavo in osnovno vzdrževanje spletne strani 

znamenjatrajnosti.si, publikacije in spletne objave ter razstavo praks trajnosti v parku Tivoli (2018 s 

sredstvi MOP). Rezultati razvojno-raziskovalnega dela se kažejo tudi v obsežni bibliografiji.  

Povečalo se je partnersko sodelovanje z domačimi in mednarodnimi institucijami.  

5.2.2 II. prednostno področje: Izobraževanje za dvig izobrazbene ravni 

5.2.2.1 Osnovna šola 

Operativni cilj 

Delež prebivalstva, starejšega od 15 let, z nedokončano osnovno šolo, se bo s 4,4% v letu 2011 
zmanjšal na 2,2% v letu 2020 oziroma prepolovil. 

Kot vidimo v preglednici 14, kazalnika do leta 2020 nismo v celoti dosegli (v letu 2020 znaša 2,84 %). 

Delež prebivalcev z nedokončano osnovno šolo je razmeroma nizek, vendar se moramo kljub temu 

zavedati, da je še vedno kar 17.478 odraslih, starih od 15 do 64 let, ki niso uspešno končali osnovne 

šole. To kljub majhnemu deležu ni majhna številka. Precej manj zaskrbljujoč je podatek za starostno 

skupino od 15 do 49 let: v letu 2020 jih je bilo med njimi 8.318 z nedokončano osnovno šolo, to zajema 

0,92 %. 
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Preglednica 14: Število in deleži prebivalcev z nedokončano osnovno šolo 

PREBIVALCI Z NEDOKONČANO OSNOVNO ŠOLO 

Leto Starost Število Delež 

2011 

15+ 77.971 4,43 

15–64 31.396 2,21 

15–49 10.826 1,09 

2020 

15+ 50.607 2,84 

15–64 17.478 1,29 

15–49 8.318 0,92 

Vir: SURS. 

V ReNPIO 2013–2020 je poudarjeno, da je delež odraslih brez dokončane osnovne šole še vedno pereč 

in da uspešnost odraslih v programu OŠO ni zadovoljiva. Zaradi demografskih sprememb in razmer na 

trgu dela si osnovnošolsko izobraževanje želi pridobiti večji delež mlajših odraslih in starejših po 45. 

letu, kjer je delež nizko izobraženih največji. Zadnje desetletje se je v programu za pridobivanje 

osnovnošolske izobrazbe še posebno povečal delež priseljencev. 

Podatki v preglednici 15 nam kažejo, da se je vpis v Program OŠO ustalil nekaj nad 1100 udeleženci na 

leto v drugi polovici obdobja veljavnosti nacionalnega programa. Seveda vpis ni velik, če vemo, da v 

letu 2020 še vedno 51.921 odraslih nima osnovnošolske izobrazbe. Od tega pa nima  osnovnošolske 

izobrazbe kar 39.896 odraslih starejših od 50 let, med njimi je veliko še vedno delovno aktivnih. 

Preglednica 15: Udeleženci v Programu OŠO od 2012/13 do 2018/19 

Šolsko leto Št. izvajalcev Št. udeležencev 

2012/13 28 786 

2013/14 29 1.096 

2014/15 28 1.053 

2015/16 28 933 

2016/17 27 1.143 

2017/18 23 1.146 

2018/19 22 1.120 

2019/20 20 1.113 

Vir: CEUVIZ, SURS. 

Zato da bi se delež odraslih brez dokončane osnovne šole zmanjšal in bi si odrasli lahko pridobili 

osnovnošolsko izobrazbo, ki bi jim omogočila nadaljnje izobraževanje za pridobitev izobrazbe ter lažje 

vključevanje v trg dela in družbo, potekajo zadnja leta pomembne aktivnosti. Pripravljene so bile 

Strateške podlage za prenovo programa OŠO, pripravljajo se tudi Izhodišča za prenovo programa OŠO, 

ki bo uresničena v naslednjih letih.  

5.2.2.2 Srednja šola 

Operativni cilj 

Delež odraslih, starih od 25 do 64 let, z dokončano najmanj srednjo strokovno izobrazbo, se bo s 57 % 

v letu 2011 povečal na 63 % v letu 2020. 

 

Zastavljeni cilj o deležu prebivalcev, starih od 25 do 64  let, z dokončano vsaj štiriletno srednjo šolo, 

smo v letu 2020 dosegli.  
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Podatki v preglednici 16 kažejo, da je v letu 2020 63,4 % odraslih doseglo štiriletno srednješolsko 

izobrazbo. Takšna stopnja je bila dosežena predvsem zaradi žensk, saj jih je kar 70,2 %  doseglo 

izobrazbo na ravni štiriletne srednje šole. Moških je bilo le 57,2 %.  

 

Preglednica 16: Delež prebivalcev, starih od 25 do 64 let, z dokončano najmanj štiriletno srednjo šolo 

 2011 2020 

SKUPAJ 53,7 63,4 

Moški 48,2 57,2 

Ženske 59,4 70,2 

Vir: SURS. 

V preglednici 17 pa smo te deleže namenoma opremili tudi s številom prebivalcev, ki take izobrazbe 

niso dosegli, da bi tako prikazali obsežnost tega problema. V preglednici vidimo, da ima kar 424.090 

prebivalcev, starih od 25 do 64 let, dokončano manj kot štiriletno srednjo šolo; v današnjem času je 

dokončanje te zares najmanj, kar posamezniku omogoča aktivno sodelovanje v družbi. Če  pogledamo 

podatke za skupino starejših odraslih 50+, pa je problematika še večja, saj je število teh z manj kot 

štiriletno srednjo šolo kar 218.386. To pa so odrasli, ki so še vedno v delovno aktivni dobi. 

Preglednica 17: Prebivalci po starostnih kategorijah glede na štiriletno srednješolsko izobrazbo 

DOKONČANA ŠTIRILETNA SREDNJA ŠOLA 2020  
Delež štiriletne SŠ in 

več 

Število prebivalcev, starih od 25 do 64 let, z manj 

kot štiriletno SŠ 

25–29 let 78,7 24.281 

30–34 let 77,0 31.400 

35–39 let 72,7 41.682 

40–44 let 67,5 51.874 

45–49 let 62,1 56.467 

50–54 let 56,8 65.926 

55–59 let 52,2 71.948 

60–64 let 44,4 80.512 

SKUPAJ 63,4 424.090 

Vir: SURS. 

Srednješolsko izobraževanje odraslih praviloma ni financirano iz javnih sredstev. Odraslim dijakom se 

lahko sofinancirajo šolnine v dveh primerih: če so brezposelni in so v sklopu ukrepov Aktivne politike 

zaposlovanja napoteni v srednješolsko izobraževanje ali če so pred kratkim uspešno dokončali enega 

od srednješolskih programov in se lahko prijavijo na razpis za povračilo stroškov šolanja.   

Podatki v preglednici 18 nam kažejo, da srednješolske programe za odrasle izvajajo ljudske univerze, 

srednje šole in zasebne organizacije. Kar v 67 % izvajajo te programe srednje šole. Vsi izvajalci morajo 

izobraževalne programe ustrezno prilagoditi možnostim in potrebam udeleženih odraslih. Pri tem 

morajo slediti sprejetim navodilom. Število odraslih, vpisanih v izobraževalne programe za pridobitev 

srednješolske izobrazbe na letni ravni, vse obdobje nacionalnega programa latentno upada. V 

primerjavi med šolskima letoma 2013/14 in 2019/20 je upad vpisa kar 18-odstoten.  
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Preglednica 18: Število odraslih, vpisanih v izobraževalne programe za pridobitev srednješolske 
izobrazbe, po izvajalcih in šolskih letih 

   
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/2018 2018/19 2019/20 

 

 
Število  Delež Vpisani Vpisani Vpisani Vpisani Vpisani Vpisani Vpisani Deleži vpisanih 

po izvajalcih 

Srednje 
šole 

79 61 14.769 13.946 13.987 13.870 12.798 11.110 10.066 67 

Ljudske 
univerze 

34 26 4.367 4.488 3.559 3.031 2.574 2.540 2.318 17 

Zasebne 
organizacije 

16 12 2.952 2.939 3.352 3.123 2.700 3.480 3.710 16 

SKUPAJ 129 100 22.088 21.373 20.898 20.024 18.072 17.130 16.094 100 

Vir: CEUVIZ. 

Čeprav šolnine udeleženim odraslim niso sistemsko financirane iz javnih sredstev, MIZŠ organizatorjem 

izobraževanja delno poravna stroške, povezane z organizacijo in izpeljavo teh programov. V preglednici 

19 vidimo število javnih zavodov, ki jim je MIZŠ v posameznih letih sofinanciralo stroške organiziranja 

izobraževanja odraslih. Podatki nam kažejo, da tudi število organizacij, ki imajo sofinancirane plače 

organizatorjev izobraževanja odraslih, med letoma 2016 in 2019 upada, in sicer za 10 %.  

Preglednica 19: Javni zavodi, ki jim je MIZŠ sofinanciralo plače vodij in organizatorjev izobraževanja 
odraslih od leta 2015 do 2019 

Izvajalci/leta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ljudske univerze 30 29 23 23 21 20 

Srednje šole 40 47 43 40 39 27 

SKUPAJ 70 76 66 63 60 47 

Vir: Poročila o uresničevanju LPIO 2015–2020. 

Pozitivno je delovanje Medpodjetniških izobraževalnih centrov (MIC) pri srednjih šolah, zlasti izvajanje 

praktičnega usposabljanja in praktičnega izobraževanja. 

Srednje šole in višje strokovne šole z medpodjetniškimi izobraževalnimi centri izvajajo programe 

usposabljanja in spopolnjevanja za zaposlene zaradi razvojnih sprememb v tehniki in tehnologiji. 

5.2.2.3 Višja strokovna šola 

Na področju višješolskega strokovnega izobraževanja nacionalni program ni postavljal kazalnikov ali 

konkretnih operativnih ciljev. Izvajalske organizacije na področju višjega strokovnega izobraževanja so 

organizirane v Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Skupnost je ustanovilo 47 javnih in 

zasebnih višjih strokovnih šol. Skupnost zastopa članice in uresničuje njihove interese. V letu 2020 je 

izvajalo višje strokovne programe 49 višjih strokovnih šol, od tega 30 javnih in 19 zasebnih. 
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Preglednica 20: Statistika vpisa študentov višjih strokovnih šol od študijskega leta 2013/14 do 
2020/21 

Študijsko leto 
Redni Izredni 

Vseh skupaj 
1. letnik 2. letnik Skupaj 1. letnik 2. letnik Skupaj 

2013/14 6.169 4.419 10.588 1.347 1.267 2.614 13.202 

2014/15 3.691 3.187 6.878 2.332 2.199 4.531 11.409 

2015/16 3.140 3.249 6.389 2.166 2.202 4.368 10.757 

2016/17 2.922 3.204 6.126 2.409 2.127 4.536 10.662 

2017/18 2.690 2.818 5.508 2.083 2.119 4.202 9.961 

2018/19 2.538 2.972 5.510 2.533 2.013 4.546 10.056 

2019/20 2.637 2.903 5.540   5.122 10.662 

2020/21 2.536 3.015 5.551   5.013 10.564 

Vir: CEUVIZ, SURS. 

Podatki v preglednici 20 nam prikazujejo vpis študentov v izobraževalne programe višjih strokovnih šol 

po študijskih letih v obdobju nacionalnega programa. Vidimo, da se je skupni vpis na letni ravni 

zmanjševal, a se je ustalil na okoli 10.000 študentov na leto. Vpis odraslih v izredni študij se je skoraj 

podvojil v letih 2013/14 in 2014/15, potem pa se je ustalil in rahlo niha. Precejšnje povečanje vpisanih 

izrednih študentov je bilo v šolskem letu 2019/20, takšno je ostalo tudi v šolskem letu 2020/21. Vpis v 

redni študij pa se je v tem obdobju zmanjšal za polovico.    

5.2.2.4 Karierni centri v višjem strokovnem izobraževanju 

Na višjih strokovnih šolah so začeli delovati karierni centri. Njihova vloga je pomembna in razvejena, 

saj prispevajo k promociji diplomantov višjih strokovnih šol, ustvarjanju tesnejših odnosov med 

študenti in delodajalci, hitrejšemu zaposlovanju diplomantov višjih strokovnih šol ter vključevanju 

delodajalcev v zakonsko določene naloge.  

Najpogosteje je vodja kariernega centra ravnatelj ali organizator praktičnega izobraževanja. 

Financiranje kariernih centrov ni sistemsko urejeno. Karierno svetovanje najpogosteje izvajajo 

univerzitetni diplomirani ekonomisti in psihologi. V aktivnostih sodelujeta dve tretjini študentov.  

Šole prenašajo zainteresiranim kandidatom za študij in študentom višjih strokovnih šol informacije o 

študijskih programih, možnostih nadaljevanja študija, zaposlitvenih možnostih, redkeje pa o možnostih 

samozaposlovanja. Večinoma izvajajo tudi svetovanje za izbiro študija oziroma poklica. Redke šole pri 

svetovanju uporabljajo psihodiagnostične pripomočke. Šole imajo povezave do razpisov delovnih 

mest, študentom prenašajo povpraševanja delodajalcev, za študente pripravljajo posebno gradivo z 

nasveti glede zaposlovanja in kariernega načrtovanja (priprava kariernega načrta, pisanje življenjepisa, 

tudi v obliki Europass CV-ja, motivacijskega pisma, ponudbe za delo, priprava poslovnega načrta, 

priprava na zaposlitveni pogovor, obvestila o ponudbi delovnih mest itn.). Prilagoditve svetovanja za 

osebe s posebnimi potrebami se izpeljujejo kot individualizirano svetovanje.  

Najpogostejše aktivnosti v sodelovanju s podjetji so organizacija in izvedba praktičnega izobraževanja, 

obiski študentov v podjetjih, obiski gostov iz gospodarstva na šolah in prenašanje objav o možnostih 

zaposlitve študentom. Študenti in diplomanti višjih strokovnih šol poudarjajo posebno potrebo po 

zadnjem, saj pri višjih strokovnih šolah pogrešajo večjo podporo diplomantom po končanem študiju. 
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5.2.2.5 Terciarna izobrazba: 

Čeprav NPIO s svojimi programi ne zajema izobraževanja na terciarni stopnji, pa je v ReNPIO 2013–

2020 zapisano:  

 

Operativni cilj 

Spodbujanje in sofinanciranje vpisa v višješolske programe strokovnega izobraževanja bo prispevalo k 

doseganju cilja o zviševanju deleža odraslih med 30. in 34. letom starosti z dokončano terciarno 

izobrazbo. (Cilj Evropske unije je bil, da bo imelo do leta 2020 40 % odraslih terciarno izobrazbo.36)  

 

Preglednica 21: Delež odraslih, starih od 30 do 34 let, s terciarno izobrazbo, po EUROSTAT-u in SURS-u 
 

EUROSTAT SURS  
2011 2020 2011 2020  

EU27 Slovenija EU27 Slovenija Slovenija 

SKUPAJ 33,4 37,9 41 46,9 31,7 40,9 

Moški 29,4 29,4 36 36,8 22,9 28,8 

Ženske 37,3 47,3 46,1 59,1 41,5 54,6 

Vir: EUROSTAT, SURS. 

 

Delež prebivalcev Slovenije, starih od 30 do 34 let, ki imajo dokončano terciarno izobrazbo, je visok in 

že nekoliko presega ciljno vrednost, predvsem zaradi visokega deleža terciarno izobraženih žensk. Zelo 

pomenljivo pa je, da je delež med ženskami v letu 2020, tako po podatkih EUROSTAT-a (+22,3 odstotne 

točke) kot SURS-a (+25,8 odstotne točke), precej večji kot pri moških. Pravo podlago za vrednotenje te 

razlike bi dobili, če bi primerjali zahtevnost delovnih mest, ki jih zasedajo bodisi moški bodisi ženske. 

 

Pri spremljanju doseganja kazalnikov na drugem prednostnem področju, doseženi stopnji formalne 

izobrazbe, pri zmanjševanju deleža odraslih, ki nimajo dokončane osnovne šole, in deležu odraslih z 

dokončano najmanj štiriletno srednješolsko izobrazbo, posebej navajamo razlike glede na starost 

prebivalcev. Navadno se pri zgornji meji omejujemo na 65 let, pri tej starosti se praviloma konča 

zaposlitvena aktivnost. Zaradi staranja populacije in podaljševanja življenjske dobe, ki bosta narekovala 

tudi podaljševanje obdobja zaposlitve, smo v preglednici 22 prikazali, kako se je zadnjih deset let 

spremenila izobrazbena sestava starejših od 65 let. 

Preglednica 22: Izobrazba starejših od 65 let 
 

Osnovna šola ali manj Srednja šola skupaj Višja in visoka šola skupaj  
2011 2020 2011 2020 2011 2020 

SKUPAJ 48,9 38,9 40,9 47,2 10,2 13,9 

Moški 30,2 24,9 54,5 58,1 15,4 17,0 

Ženske 61,1 49,4 32,0 38,9 6,9 11,6 

 VIR: SURS. 

 

                                                           
36 Nacionalni program visokega šolstva 2011–2020. Drzna Slovenija. Slovenija, družba znanja. Pridobljeno dne 

25. aprila 2013 na http://www.arhiv.mvzt.gov.si/si/teme_in_projekti/drzna_slovenija_druzba_znanja/ 
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V preglednici 22 so prikazane spremembe v izobrazbeni sestavi starejših od 65 let v zadnjih desetih 

letih. Opazno je precejšnje zvišanje stopnje izobrazbe. Čeprav je to zvišanje največ posledica bolj 

izobraženih generacij, ki svoje izobraževanje praviloma dokončajo v sklopu rednega izobraževanja, pa 

lahko zvišanje izobrazbene ravni pripišemo tudi izobraževanju odraslih, saj so nekateri svojo stopnjo 

izobrazbe zvišali tudi po dokončanem začetnem izobraževanju, na primer ob delu. 

5.2.3 III. prednostno področje: Izobraževanje in usposabljanje za potrebe trga dela 

Operativni cilj 

Polovica brezposelnih se bo v obdobju veljavnosti ReNPIO 2013–2020 skladno z APZ udeležila 

programov za povečevanje zaposlitvenih zmožnosti. 

Ciljne vrednosti polovice brezposelnih, udeleženih v programih APZ, nismo dosegli. Upad deleža 

udeleženih v programih APZ leta 2020 pa je v veliki meri posledica omejitev, povezanih s pandemijo 

covida-19. 

Preglednica 23: Brezposelni, udeleženi v programih APZ 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Brezposelne osebe konec 
decembra 

113.076 119.458 99.615 85.060 78.534 76.000 71.800 

Vsi vključeni v ukrepe APZ 36.904 22.960 20.304 25.038 31.176 27.624 20.946 

Delež v % 33 19 20 29 40 36 29 

Vir: Letna poročila ZRSZ.  

Razmere na trgu dela se zadnja leta v Sloveniji izboljšujejo. Zanje sta značilna razmeroma visoka 

gospodarska rast in socialna vključenost prebivalstva. A vzporedno z gospodarsko rastjo se kaže vedno 

večje pomanjkanje ustrezno usposobljene delovne sile. To je po eni strani posledica demografskih 

sprememb, po drugi strani pa izid neskladja med znanjem in usposobljenostjo zaposlenih ter 

potrebami dela.  

V dozdajšnjem obdobju veljavnosti ReNPIO 2013–2020 so bili v sklopu Aktivne politike zaposlovanja 

izpeljani številni programi usposabljanja in izobraževanja, namenjeni predvsem brezposelnim. Veliko 

programov, ki jih lahko uvrstimo v III. prednostno področje, pa so izvajala tudi druga ministrstva, 

vključena v ReNPIO.  

Preglednica 24: Programi, uvrščeni v III. prednostno področje po ministrstvih (v letih 2018–2020) 

Ime programa Pristojno 
ministrstvo 

Neformalno izobraževanje in usposabljanje MDDSZ 

Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade MDDSZ 

Potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) prek ZRSZ za brezposelne 
osebe. 

MDDSZ 

Usposabljanje na delovnem mestu –  DBO MDDSZ 

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi MDDSZ 

Programi usposabljanja za pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc za 
brezposelne 

MIZŠ 
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Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
2017–2022 

MIZŠ 

Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po 
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe 2016–2021 

MIZŠ 

Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora 
njihovi socialni vključenosti v sklopu Evropskega socialnega sklada 

MK 

Kino katedra (slovanska kinoteka) MK 

Kulturni bazar in druga nacionalna usposabljanja na področju kulturno-
umetnostne vzgoje 

MK 

Priprava na strokovne izpite s področja varstva kulturne dediščine v muzejski, 
konservatorski in konservatorsko-restavratorski dejavnosti 

MK 

Wikivir MK 

Vključujemo in aktiviramo MK (JAK) 

Program razvoja podeželja 2014–2020: prenos znanja in dejavnosti 
informiranja 

MKGP 

Programi svetovanja za lastnike gozdov – gojenje in varstvo gozdov, 
večnamensko gospodarjenje  

MKGP 

Programi usposabljanja za lastnike gozdov za varno delo v gozdu in strokovno 
izvedbo gojitvenih del 

MKGP 

Programi usposabljanja za proizvodnjo kmetijskih proizvodov, predelavo, razvoj 
podeželja in povezovanje 

MKGP 

Programi usposabljanja  v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu, ki jih izvajajo 
nepridobitne in nevladne organizacije 

MKGP 

Svetovalna dejavnost v čebelarstvu: izobraževanje in usposabljanje svetovalcev MKGP 

Svetovalna dejavnost v kmetijski službi: izobraževanje in usposabljanje 
svetovalcev 

MKGP 

Svetovanje lastnikom gozdov pred izdajo odločb Izobraževanje, usposabljanje 
svetovalcev. 

MKGP 

Usposabljanje pristojnih služb za izvajanje ukrepov operativnega programa 
upravljanja z območji Natura 2000 

MKGP 

Izobraževanje in usposabljanje o ukrepih zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in kakovosti zraka za prehod v zeleno in krožno gospodarstvo (Podnebni sklad 
– Tehnična pomoč) 

MOP 

Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb MP 

Vir: Poročila o uresničevanju LIPIO 2018/20. 

Število udeležencev v posameznih programih, nanizanih v preglednici 24, je zelo odvisno od narave in 

vsebine posameznega programa, zato navajanje številk ne bi bilo primerljivo. Največ, več kot 60.000 

na letni ravni, je udeleženih v svetovalnih dejavnostih, ki jih v kmetijstvu in čebelarstvu organizira 

MKGP. Programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje, ki ga organizira MDDSZ, se na letni ravni 
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udeležil okrog 2.000 odraslih, Programe usposabljanja za pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc 

za brezposelne pa sofinancira MIZŠ.  

5.3 Dejavnosti 

So podporne dejavnosti potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih in zagotavljajo uresničevanje 

javnega interesa ter omogočajo uresničevanje nacionalnega programa. Na področju dejavnosti ni bilo 

opredeljenih operativnih ciljev. 

5.3.1 Raziskovanje in razvojne dejavnosti 

V sklopu raziskovalne dejavnosti je bilo izpeljanih nekaj projektov, nastajala pa je tudi znanstvena in 

strokovna literatura z dosežki z različnih področij izobraževanja odraslih. Temeljni raziskovalni projekt 

v obdobju ReNPIO 2013–2020 je bil mednarodni projekt Programme for International Assessment of 

Adult Competencies – PIAAC, Slovenija je v njem sodelovala pod okriljem OECD. Projekt PIAAC je bil v 

Sloveniji izpeljan v sklopu projekta ESS Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja 

za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih od 2013 do 2015. Projekt PIAAC je najobsežnejša 

mednarodna raziskava na področju izobraževanja odraslih. Izvajal se je v Sloveniji v konzorciju petih 

partnerjev, vodilni je bil Andragoški center Slovenije. V sklopu projekta je bilo v Sloveniji testiranih več 

kot 5000 oseb, pripravljena so bila poročila o izpeljavi raziskave in nacionalna baza podatkov za 

mednarodni konzorcij, tematske študije in strokovne podlage za načrtovanje politik.  

Andragoški center je sodeloval tudi v mednarodni raziskavi Učinki izobraževanja odraslih (Benefits of 

Lifelong Learning - BeLL, 2012–2014). V njej je potekalo proučevanje kompleksne povezanosti med 

udeležbo odraslih v neformalnih oblikah izobraževanja in neposrednimi učinki njihove udeležbe v tem 

izobraževanju na njihovo blaginjo in na družbo, v kateri živijo.  

V drugem delu obdobja veljavnosti nacionalnega programa področje raziskav ni imelo več posebne 

podpore ministrstev. Zato je razvojnoraziskovalna dejavnost potekala po različnih mednarodnih 

projektih in evalvacijah. Tako sta potekala skoraj v vsem obdobju nacionalnega programa dva evropska 

projekta: prvi je Uresničevanje Evropskega programa za izobraževanje odraslih (EPUO) – ta je potekal 

v obliki treh projektov v obdobjih 2015–2017, 2017–2019 in 2019–2020.  

V tem obdobju je bilo izpeljanih nekaj pomembnih razvojnih projektov: Spoznaj svoj življenjski slog – 

Osveščanje za trajnostno potrošnjo v izobraževalnih programih za manj  izobražene odrasle (Know your 

Lifestyle – Introducing  Sustainable Consumption in 2nd Chance Education) 2015/16; Orodje za razvoj, 

izvajanje in spremljanje strategij izobraževanja odraslih (A Toolkit for Developing, Implementing and 

Monitoring Adult Education Strategies – DIMA; Svetovanje odraslim v izobraževanju (Guidance and 

Orientation for Adult Learners – GOAL) 216/17, pilotni model svetovalne dejavnosti (razvit v 2016) za 

podporo manj izobraženim odraslim v izbranih dveh okoljih; Spretnosti odraslih v Evropi (Life Skills for 

Europe) 2017/18 priprava modela za usposabljanje na področju temeljnih spretnosti odraslih; 

Profesionalizacija učiteljev (Profi-Train) 2017/20, nastal kot odgovor na zaskrbljujoče stanje pri 

usposabljanju učiteljev temeljnih spretnosti na delovnem mestu; Razvoj modelov Izobraževanja zaprtih 

oseb (Skill HUBS).  

Izpeljanih pa je bilo tudi nekaj pomembnih evalvacij: Evalvacijska študija aktivnosti »Priprave na 

nacionalne poklicne kvalifikacije in temeljne poklicne kvalifikacije« in aktivnosti »institucionalno 

usposabljanje« v sklopu 1. Ukrepa APZ »Usposabljanje in izobraževanje«, »Programi neformalnega 

izobraževanja v obdobju 2012–2014«; Evalvacija programa APZ: Vključitev brezposelnih oseb v 

podporne in razvojne programe (2016/17); Evalvacija programa Celovita podpora podjetjem za aktivno 

staranje delovne sile, ki bo z rezultati prispevala k uveljavljanju učinkovitega in kakovostnega 

upravljanja starejših zaposlenih v Sloveniji ter izboljšanju položaja starejših na trgu dela (2017–2020).  
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5.3.2 Razvoj strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih  

Različne programe usposabljanja in spopolnjevanja izvaja Andragoški center Slovenije. Udeleženih je 

bilo skupaj 7.457 strokovnih delavcev, v povprečju okoli 900 na leto.  

Razvita je bila kompetenčna zasnova usposabljanja in spopolnjevanja za strokovne delavce v 

izobraževanju odraslih. Kompetenčne zasnove so bile pripravljene za tele vloge izobraževalcev 

odraslih: vodja izobraževanja odraslih, učitelj v izobraževanju odraslih, mentor v izobraževanju odraslih 

(mentor študijskih krožkov, mentor v programih za mlajše odrasle, mentor v središčih za samostojno 

učenje), svetovalec v izobraževanju odraslih (svetovalec ISIO, svetovalec za kakovost, svetovalec pri 

organiziranem samostojnem učenju).  Na tej podlagi so bili razviti številni novi programi andragoškega 

usposabljanja in spopolnjevanja, nekateri pa so bili posodobljeni.   

Periodično je bilo za izvajanje nacionalno pomembnih dejavnosti in programov zagotovljeno 

usposabljanje in spopolnjevanje za: učitelje v programih UŽU, mentorje v študijskih krožkih, svetovalce 

v središčih ISIO, svetovalce in mentorje v središčih za samostojno učenje, svetovalce za kakovost 

izobraževanja odraslih.  

Razvito je bilo veliko najrazličnejšega učnega gradiva v podporo andragoškemu usposabljanju in 

spopolnjevanju.  

Zagotovljena je različna podpora andragoškemu usposabljanju in spopolnjevanju z uporabo 

informacijsko-komunikacijske tehnologije. V programih, ki jih izvaja Andragoški center Slovenije, imajo 

udeleženci dostop do učnega gradiva in učnih virov v e-obliki po spletnem portalu Moj ACS 

spopolnjevanje. 

Načrtovan ukrep, da bo vzdrževana baza izobraževalcev odraslih za potrebe opravljanja javne službe v 

izobraževanju odraslih, ni bil uresničen, ker v obdobju obstoječe ReNPIO 13-20 javna služba še ni 

delovala. 

5.3.3 Presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih 

Pripravljene so bile normativne podlage za sistematično presojanje in razvijanje kakovosti v 

izobraževalnih organizacijah, ki izpeljujejo izobraževanje odraslih, financirano iz javnih sredstev. Te so 

bile upoštevane tudi pri pripravi ZIO-1. ZIO-1 v poglavju Presojanje in razvijanje kakovosti. V njem so 

opredeljene obveznosti izobraževalnih organizacij pri postavljanju notranjega sistema kakovosti ter  

sodelovanju v zunanjih presojah kakovosti.   

Zagotovljena sta bila nadaljnji razvoj in izvedba podpornih ukrepov za samoevalvacijo v izobraževanju 

odraslih: razvit je bil nov, modularno zasnovan program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in 

razvoj notranjega sistema kakovosti v izobraževalnih organizacijah za odrasle; izpeljana so bila številna 

usposabljanja in spopolnjevanja za strokovne delavce, ki se v izobraževalnih organizacijah ukvarjajo z 

vprašanji samoevalvacije in kakovosti; razviti so bili najrazličnejše učno gradivo in učni viri.   

Delovalo je nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost. Leta 2020 je delovalo v izobraževalnih 

organizacijah za odrasle 22 svetovalcev za kakovost. Iz nacionalnih sredstev in sredstev ESS je bila 

zagotovljena podpora za temeljno usposabljanje in spopolnjevanje svetovalcev za kakovost. 

Zagotovljena je bila strokovna in koordinacijska podpora, ki jo svetovalcem za kakovost daje 

Andragoški center Slovenije.  

Zagotovljeno je bilo delovanje spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti v izobraževanju odraslih, 

ki je bila razvita že v obdobju prejšnje ReNPIO. Razvito je bilo spletno orodje 1Ka – odprtokodna 

aplikacija za spletno anketiranje, ki je zelo uporabno v podpori izvajanju samoevalvacij v izobraževanju 
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odraslih. V ta namen so bila organizirana različna usposabljanja vodij in strokovnih delavcev s tega 

področja. 

Razvita je spletna zbirka priporočil, pripomočkov in dobrih praks v podporo samoevalvacijam v 

izobraževanju odraslih, poimenovana Mozaik kakovosti. 

Zagotovljeno je bilo strokovno delo pri podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe Zelenega 

znaka kakovosti. Ta instrument je bil vpeljan kot spodbuda za izobraževalne organizacije za odrasle, da 

postavijo in zvezno razvijajo  notranji sistem kakovosti. V letu 2020 je bilo nosilcev zelenega znaka 

kakovosti 38, od tega 27 ljudskih univerz, 5 srednjih šol oziroma šolskih centrov ter 6 zasebnih 

izobraževalnih organizacij, ki izvajajo javnoveljavne programe. 

5.3.4 Informacijska dejavnost 

Spletna aplikacija za informacijsko podporo spremljanju uresničevanja ReNPIO 2013–2020 in LPIO je 

bila nadgrajena za analizo nekaterih podatkov sumarno za večletno obdobje. 

Delovanje spletnih aplikacij za spremljanje posameznih programov splošnega izobraževanja odraslih je 

podprto z brezplačnimi odprtokodnimi okolji. 

Zagotovljena je bila prenosljivost vnesenih podatkov iz aplikacije za študijske krožke (eSK) in aplikacije 

središč za samostojno učenje (SSU) v aplikacijo ReNPIO. Obe apIikaciji (eSK) in SSU sta bili posodobljeni.  

5.3.5 Svetovalna dejavnost 

Svetovalna dejavnost za odrasle v izobraževanju je bila v obdobju 2013–2020 razširjena, s tem je bila 

odraslim zagotovljena pravica do brezplačnega informiranja in svetovanja pred, med in po končanem 

izobraževanju v večjem obsegu kot prejšnje obdobje (na leto je bilo v svetovanju udeleženih okrog 

20.000 odraslih). Od leta 2017  se je mreža središč ISIO razširila s 14 na 17 središč ISIO. Poleg tega so 

bile iz sredstev ESS in MIZŠ podprte dodatne aktivnosti svetovanja za zaposlene (z letno udeležbo 

približno 3.000 zaposlenih v svetovanju). Vpeljani so bili novi modeli svetovanja za ranljive skupine, 

večinoma v obliki terenskega dela (za Rome, priseljence, starejše odrasle, osebe prestajanju kazni idr.). 

Svetovanje v izobraževanju odraslih se je nadgrajevalo s svetovanjem za razvoj kariere odraslih, pri tem 

se je krepilo partnersko sodelovanje izobraževalcev odraslih z drugimi organizacijami, nosilkami razvoja 

človeških virov v regiji.  

Ob vsakem središču ISIO je na regionalni ravni delovala formalizirana oblika partnerske mreže. V tej 

mreži so se strokovni delavci pri izpeljavi svetovalnih nalog povezovali  z drugimi organizacijami  iz 

izobraževanja, sociale, zdravstva, trga dela, gospodarstva, sindikata, z nevladnimi organizacijami idr. 

Na nacionalni ravni so bili svetovalci za odrasle po svojem predstavniku z Andragoškega centra 

Slovenije zastopani in vključeni tudi v nacionalno Strokovno skupino za vseživljenjsko karierno 

orientacijo – VKO (ki jo je z mandatom do leta 2020 imenoval minister za izobraževanje, znanost in 

šport).  

Iz različnih virov je bilo zagotovljeno tudi financiranje razvoja novega strokovnega gradiva in 

pripomočkov, ki so prispevali h kakovosti in učinkovitosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju 

odraslih pa tudi promocije te (rezultati so opisani in dostopni na spletni strani https://isio.acs.si/). V 

obdobju Re-NPIO 2013–2020 so razvojne aktivnosti s sodelovanjem Slovenije potekale tudi na evropski 

ravni. 

V letu 2020 sta bila pripravljena dva dokumenta, ki v skladu z ZIO-1(2018), zagotavljata normativne in 

strokovne podlage za udejanjanje svetovalne dejavnosti v IO kot javne službe: Pravilnik o standardih in 
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normativih za financiranje in izvajanje javne službena področju izobraževanja odraslih in Smernice za 

izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba.   

5.3.6 Ugotavljanje in priznavanje znanja 

Strokovne podlage za sistemsko urejanje vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno 

pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih, ki so bile pripravljene leta2011, so vpeljale poleg dveh 

temeljnih, zakonsko urejenih namenov vrednotenja in priznavanja tudi tretji namen vrednotenja. 

Podlage so bile pripravljene v sklopu Koordinacije nosilcev in aktivnosti na področju vrednotenja in 

priznavanja neformalno pridobljenega znanja. Nosilec te je bil Andragoški center Slovenije, v 

sodelovanju z drugimi javnimi zavodi in socialnimi partnerji. Tretji namen vrednotenja se osredotoča 

na ugotavljanje in dokumentirane znanja ter izkušenj (kompetenc) posameznika, zato da bi se 

zagotavljala večjo prožnost na trgu dela, za osebno rast in razvijanje temeljnih zmožnosti. V 

izobraževalnih organizacijah za odrasle se je vrednotenje za tretji namen izvajalo v letih 2013–2020 v 

sklopu različnih projektov, do sistemske umestitve tretjega namena pa v obdobju trajanja ReNPIO 

2013–2020 še ni prišlo. Proces vrednotenja, ki se razvija na Andragoškem centru Slovenije, zajema tudi 

aktivnosti v fazi ocenjevanja, saj se proces lahko konča z izhodom v obliki izdelane mape učnih 

dosežkov (portfolia), s povratno informacijo oziroma mnenjem (lahko tudi pisnim) o dosežkih 

posameznika, s svetovanjem in usmerjanjem, kaj posameznik lahko nadgradi, še razvije. V sklopu 

dozdajšnjih aktivnosti Andragoškega centra Slovenije so bili razviti in v prakso izobraževanja vpeljani: 

strokovna priporočila za vodenje ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega 

znanja odraslih; dokumentacija, ki podpira vodenje ugotavljanja in vrednotenja; različne metode in 

orodja vrednotenja; program temeljnega usposabljanja za vodenje ugotavljanja in vrednotenja ter 

programi za strokovno spopolnjevanje; orodja za spremljanje in evalvacijo v funkciji zagotavljanja 

kakovosti postopka. Razvito gradivo in orodja so dostopni na spletni strani https://vpnz.acs.si/ 

Razvito in vpeljano je bilo nacionalno kvalifikacijsko ogrodje, ki zajema kvalifikacije, pridobljene v 

formalnem sistemu izobraževanja in tudi zunaj njega (nacionalne poklicne kvalifikacije in dodatne 

kvalifikacije). Leta 2015 je bil sprejet tudi Zakon o Slovenskem ogrodju kvalifikacij, ki je začel veljati leta 

2016. Ustanovljena je bila Strokovna komisija NKT SOK-EOK. 

5.3.7 Promocija vseživljenjskega učenja in informiranje 

V obdobju 2013–2020 se je promocijsko-informacijska dejavnost še bolj razmahnila. To med drugim 

dokazujejo kazalniki uspešnosti najvidnejše promocijske kampanje v izobraževanju, tj. Tedna 

vseživljenjskega učenja – TVU (http://tvu.acs.si). V obdobju 2013–2015 je bila v projektu Uresničevanje 

Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) nova vseslovenska prireditev, poimenovana Parada 

učenja – Dan učečih se skupnosti (http://tvu.acs.si/sl/akcije2019/pu). Od leta 2016 je bila z okrog 15 

paradami učenja na leto dosežena še prodornejša umestitev in prepoznavnost izobraževanja odraslih 

in vseživljenjskega učenja v lokalnih skupnostih. Vpeljan je bil koncept t. i. skupnih akcij TVU, z njim so 

pri promociji vseživljenjskega učenja bolj sodelovali drugi resorji in deležniki na nacionalni ravni. Z 

andragoškim kolokvijem (http://tvu.acs.si/ak) je TVU nagovarjal  aktualne strokovne teme in omogočal 

izmenjave pogledov domačih in tujih strokovnjakov. 

Tudi v obdobju 2013–2020 se je nadaljevalo podeljevanje priznanj za izjemne učne in strokovne 

dosežke pri učenju odraslih, ki se od leta 2013  imenujejo priznanja Andragoškega centra Slovenije za 

promocijo učenja in znanja odraslih (http://tvu.acs.si/priznanja). Glas učečih se oziroma dobitniki 

priznanj so bili uvrščeni v promocijske in strokovne dogodke. Njihova  pričevanja so bila prikazana v 

videofilmih, to je med drugim vodilo do kampanje Zgledi vlečejo (http://tvu.acs.si/zgledi_vlecejo). 

Videogovorica je v tem obdobju postala eden najpomembnejših načinov ozaveščanja širše in strokovne 

javnosti. 

http://tvu.acs.si/
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Začelo se je tudi dejavno povezovanje s sorodnimi promocijskimi kampanjami – Festivalom za tretje 

življenjsko obdobje, Dnevi medgeneracijskega sožitja, Tednom ljubiteljske kulture ter znotraj 

Andragoškega centra Slovenije promocijska kampanja Dnevi svetovalnih središč.  

Leta 2019 je bila odmevna in dobro promovirana tudi kampanja Nacionalni mesec skupnega branja. 

Posodabljan je bil informacijski sistem, ki temelji na bazah izvajalcev in drugih deležnikov ter 

programov izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji. Rezultati so na primer spletni pregled ponudbe 

izobraževanja odraslih v Sloveniji Kam po znanje? (https://pregled.acs.si) ter InfO-mozaik 

(http://www.acs.si/InfO-mozaik), ki vsebuje tudi relevantne statistične podatke na nacionalni in 

evropski ravni. 

O dejavnostih in dosežkih je potekalo stalno obveščanje domače in tuje javnosti – od strokovne, 

akademske, politične pa do laične družbe in medijev. Na tem področju je posebnega pomena glasilo e-

Novičke, ki slovenske bralce (mesečno) in tuje (kvartalno) obvešča o aktualnem dogajanju in dosežkih 

v izobraževanju odraslih pri nas in v tujini. Od leta 2015 pa prevzema pomembno vlogo na tem področju 

ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi – EPALE, vseevropski medij za izmenjavo informacij, 

stališč in drugih vsebin, namenjenih strokovni javnosti v izobraževanju odraslih, pri kateri sodeluje tudi 

Slovenija. 

Letni posvet o izobraževanju odraslih si je v tem obdobju utrdil sloves najpomembnejšega dogodka, ki 

povezuje nosilce politike, stroke in prakse izobraževanja odraslih v državi.  

V zadnjih letih je bilo uporabi tradicionalnih medijev in spletno zasnovanih orodij dodano skoraj 

vsakodnevno objavljanje na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram); to je le še povečalo 

prepoznavnost in prodornost objavljenih vsebin oziroma izobraževanja/učenja odraslih. 
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5.4 Realizacija načrtovanega obsega javnih sredstev 
 

Preglednica 25: Finančna realizacija sredstev, načrtovanih v posameznem LPIO, po letih in vključenih ministrstvih 

Leto 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020 

Realizacija Indeks Realizacija Indeks Realizacija Indeks Realizacija Indeks Realizacija Indeks Realizacija Indeks Realizacija Indeks Realizacija Indeks 

MIZŠ 7.966.393 90 7.242.887 98 9.436.921 98 17.096.334 100 21.373.763 100 21.570.237 97 23.636.281 96 108.322.816 98 

MDDSZ 23.590.798 128 20.224.535 121 6.058.268 60 13.173.481 54 20.177.686 62 18.380.298 63 21.021.102 67 122.626.167 76 

MKGP 8.374.328 100 8.653.066 104 8.438.758 83 9.813.924 92 10.619.597 105 12.690.546 110 12.237.921 85 70.828.139 96 

MZ 10.532.206 100 10.532.206 100 10.844.242 103 10.844.242 103 10.844.242 104 10.428.008 100 10.428.008 100 74.453.154 101 

MK 4.489.095 88 2.400.045 119 1.351.718 76 2.137.738 96 2.532.298 99 2.374.333 79 1.849.699 74 17.134.926 89 

MNZ 82.208 99 - - 910.649 160 714.329 160 615.544 78 755.526 90 599.737 67 3.677.992 98 

MOP 79.000 198 192.555 184 112.808 103 249.978 156 179.376 105 - - 104.230 42 917.947 110 

MJU - - 56.932 100 1.528.182 98 1.708.673 95 1.671.154 98 1.297.170 108 - - 6.262.111 99 

MP - - - - 78.122 63 78.122 58 246.222 132 221.269 89 101.457 68 725.192 86 

MZI - - - - - - - - - - - - 66.100 29 66.100 29 

Skupaj 55.114.028 107 49.302.226 109 38.759.668 87 55.816.820 83 68.259.881 85 67.717.387 86 70.044.535 83 405.014.545 90 

Vir: poročila o uresničevanju LPIO. 

 

V preglednici 25 so prikazane vrednosti realiziranih sredstev v obdobju veljavnosti ReNPIO 2013–2020, indeks pa pokaže, kakšna višina sredstev je bila 

načrtovana v posameznem LPIO. Opazimo, da so bila sredstva v letnih programih dokaj realno načrtovana, saj je bila njihova realizacija večinoma okoli 

stoodstotna. Veliki odkloni, ki jih opazimo pri MDDSZ, so bila posledica prenosov sredstev ESS med posameznimi leti in zamiki pri začetku porabe sredstev iz 

finančne perspektive 2014–2020, ki se je začela šele ob koncu leta 2016. Pozitivni vpliv Operativnega programa, na podlagi katerega so se sredstva lahko 

porabljala, je viden predvsem pri obeh najpomembnejših ministrstvih na področju izobraževanja in usposabljanja odraslih, pri MIZŠ in MDDSZ: opazen je 

precejšen skok pri realiziranih sredstvih med letoma 2016 in 2017, ko so se sredstva nove finančne perspektive začela polno porabljati. Zelo očitno pa so se 

pri MDDSZ ušteli pri obsegu načrtovanih programov, saj se je zelo nizka stopnja realiziranih sredstev glede na načrtovano v LPIO vlekla vse do konca veljavnosti 
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ReNPIO; to kaže tudi skromen indeks realizacije za celotno obdobje veljavnosti. Prav nizka realizacija načrtovanih sredstev MDDSZ je poglavitni vzrok za slabšo 

realizacijo v celoti: 89,5 % (zaokroženo na 90 %) namreč pomeni, da je bilo v celotnem sedemletnem obdobju nerealiziranih okrog 45 milijonov evrov 

načrtovanih sredstev. V preglednici 26 pa vidimo realizacijo sredstev po posameznih prednostnih področjih. V skladu z zapisanim pri preglednici 25 lahko 

ugotovimo, da je skoraj celotni obseg nerealiziranih sredstev pripadal tretjemu prednostnemu področju, to je usposabljanju za potrebe dela, ki je največ v 

domeni MDDSZ. Iz številk, zapisanih v preglednici, se lahko tudi prepričamo, kako malo sredstev je namenjenih formalnemu izobraževanju odraslih (II. 

prednostno področje), kljub velikemu zvečanju po začetku porabljanja sredstev iz finančne perspektive 2014–2020. Do takrat, torej v letih 2014–2016, je bil 

financiran samo program Osnovne šole za odrasle, od nove perspektive pa se je financiral tudi program Zmanjšanja izobrazbenega primanjkljaja, večinoma 

namenjen srednješolskemu izobraževanju odraslih. Naglo zvečanje pa je po začetku porabe sredstev nove perspektive opaziti tudi pri podpornih dejavnostih.   

Preglednica 26: Finančna realizacija sredstev, načrtovanih v LPIO po letih in prednostnih področjih. 

Prednostno področje Leto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020 

I. prednostno področje 

načrt 13.218.102 15.698.960 18.113.095 16.990.798 18.226.494 19.051.631 18.558.800 119.857.880 

realizacija 13.212.004 15.293.157 17.096.126 18.947.231 20.229.780 17.680.093 17.010.404 119.468.795 

indeks 99,9 97 94 112 111 93 91,7 99,7 

II. prednostno področje 

načrt 1.890.000 1.806.644 1.832.726 5.280.726 5.030.726 3.366.899 3.116.899 22.324.620 

realizacija 1.772.226 1.767.333 1.853.345 3.345.418 3.177.188 3.005.216 3.014.605 17.935.331 

indeks 93,8 98 101 63 85 89 96,7 80,3 

III. prednostno področje 

načrt 31.840.187 23.480.231 16.262.700 35.808.413 48.912.333 49.397.187 55.866.924 261.567.975 

realizacija 35.925.297 28.364.444 13.770.465 25.326.527 36.605.218 39.537.875 42.660.456 222.190.282 

indeks 112,8 121 85 71 78 80 76,4 84,9 

Dejavnosti 

načrt 4.452.724 4.194.021 8.278.681 9.386.383 8.871.845 6.645.327 7.075.795 48.904.776 

realizacija 4.204.501 3.877.293 6.039.732 8.197.644 7.853.135 7.494.205 7.299.571 44.966.081 

indeks 94,4 92 73 87 91 113 120,4 91,9 

SKUPAJ 

načrt 51.401.013 45.179.856 44.487.202 67.433.570 80.818.398 78.461.044 84.636.418 452.417.501 

realizacija 55.114.028 49.302.227 38.759.668 55.816.820 68.259.881 67.717.389 70.044.535 405.014.545 

indeks 107,2 109,1 87,1 82,8 84,5 86,3 82,8 89,5 

Vir: poročila o uresničevanju LPIO. 
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6 Poglavitne pomanjkljivosti iztekajoče se ReNPIO 2013–2020  

1. Eden večjih problemov je še vedno nezadostna udeležba odraslih iz ranljivih skupin v 

izobraževanju: manj izobraženi, dolgotrajno brezposelni, starejši, manj usposobljeni zaposleni, 

Romi ipd. Doslej še nobeden od številnih, temu namenjenih ukrepov ni obrodil opaznejših 

pozitivnih rezultatov. 

2. Na polju priznavanja in potrjevanja neformalno ali priložnostno pridobljenega znanja in spretnosti 

so se v izobraževanju odraslih razvijali novi pristopi (predvsem v sklopu  projektov ESS). Na 

sistemski ravni še ni prišlo do dogovora, kako celostno urediti vrednotenje neformalno in 

priložnostno pridobljenega znanja odraslih, ki bi povezalo formalno in neformalno izobraževanje 

odraslih.  

3. Na področju javnoveljavnih programov je še veliko prostora za izboljšave.37 Nerešeno je tudi 

vprašanje vključevanja teh programov ali njihovih delov v sistem priznavanja in potrjevanja 

neformalno pridobljenega znanja in  spretnosti. 

4. Na ravni Evropske unije se izobraževanje odraslih kljub utemeljevanju seznama temeljnih 

zmožnosti, ki zajemajo vse tri ravni kapitala: človeškega, socialnega in kulturnega, vedno bolj 

neposredno veže na povečevanje zaposljivosti. K temu je usmerjena večina pobud in sredstev, to 

pa ovira razvoj in izvajanje programov, namenjenih tudi temeljnim zmožnostim, ki niso neposredno 

vezane na zaposlitev. 

5. Kljub dobrim že omenjenim izkušnjam s sodelovanjem ministrstev v ReNPIO 2013–2020 je še 

vedno premalo medresorskega povezovanja pri oblikovanju in uresničevanju ukrepov, ki bi   

prispevali k uresničevanju ciljev ReNPIO. 

6. Udeleženci v programih in podpornih dejavnostih: vsi podatki, ki jih lahko izluščimo o udeležencih, 

kažejo na to, da gre za prevlado bolj izobraženih odraslih. Tudi programov ali dejavnosti, ki so ciljno 

usmerjeni v ranljive skupine, se udeležuje več odraslih, ki imajo dokončano najmanj štiriletno 

srednjo šolo – to smo jo opredelili kot mejno stopnjo izobrazbe, ki glede izobrazbe opredeljuje 

ranljivost.  

7. V času od sprejetja ReNPIO 2013–2020 pa do danes niso bile izpeljane nujno potrebne temeljne in 

aplikativne raziskave. Premalo se spremljajo stanje in gibanja na tem področju – kar je podlaga za 

razvoj novih programov, metod, pristopov – predvsem pa udeležba ranljivih skupin. Projektov, ki 

prispevajo k razvoju in posodabljanju strokovnega izrazja, v tem času ni bilo, zato je pri pripravi 

strokovnih izhodišč vladala prava terminološka zmeda. Posodabljanje strokovnega izrazja je eden 

največjih izzivov za naslednje razvojno obdobje. Vedeti je treba, da so podatki PIAAC-a že nekoliko 

zastareli in razmišljati je treba o novi raziskavi. Pomanjkljivost je tudi to, da niso bile opravljene 

evalvacije na področju udeležbe odraslih v vseživljenjskem učenju  in izobraževanju odraslih.  

8. V ReNPIO 2013–2020 zapisano načelo, da se izobraževanje odraslih kot področje raziskovanja 

»enakopravno in enakovredno upošteva pri dolgoročnem in kratkoročnem načrtovanju 

nacionalnih in mednarodnih raziskav ter ovrednotenj v vzgoji in izobraževanju, ki se sofinancirajo 

iz javnih sredstev«, ni bilo upoštevano.  

9. Kontinuiteta izvajanja javnoveljavnih programov, katerih financiranje je bilo vezano na projekte 

ESS ali nacionalne razpise, je bila prekinjena v obdobju med staro in novo razvojno perspektivo. 

Omejeno je bilo tudi usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje nacionalno pomembnih 

dejavnosti in programov. To je povzročalo odliv že usposobljenega strokovnega osebja (npr. učitelji 

                                                           
37 Javnoveljavni programi za razvoj pismenosti odraslih so bili v letih 2009–2011 evalvirani in prenovljeni, v letu 2014 pa tudi 
posodobljeni, vendar niso bili obravnavani na Strokovnem svetu za izobraževanje odraslih in sprejeti pri pristojnem 
ministrstvu. Programi so bili v letih 2020-2021 posodobljeni v skladu z novimi Izhodišči za pripravo javnoveljavnih programov 
za odrasle. 
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UŽU, mentorji PUM). Ob novih razpisih pa so se izvajalci znašli pred težavo, ker niso imeli 

usposobljenega strokovnega osebja, čeprav so ga prej usposobili. Omenjene težave so se ugodno 

rešile z umestitvijo v pristojnost MDDSZ in se program izvaja brez prekinitev. V skladu s potrebami 

potekajo tudi temeljna usposabljanja in spopolnjevanja mentorjev programa.  

10. Usmeritve zagotavljanja razvojnega dela v izvajalskih organizacijah za izpeljavo projektov, 

namenjenih razvoju kakovosti različnih dejavnikov izobraževanja odraslih, ki so bile opredeljene v 

ReNPIO 2013–2020, niso bile uresničene.  

11. V celotnem obdobju ni bilo zagotovljenih sredstev za delovanje svetovalcev za kakovost v 

izobraževalnih organizacijah. Sistemska nedorečenost oziroma neumeščenost te vloge ter to, da 

delo teh svetovalcev sploh ni financirano, zmanjšuje učinke vlaganj v usposabljanje za opravljanje 

te vloge ter vlaganja v strokovno podporo z nacionalne ravni. Izobraževalnim organizacijam je 

namreč prepuščena presoja, ali bodo svetovalcu za kakovost zagotovili možnosti za delo ali pa to, 

ker ni zagotovljenega denarja z nacionalne ravni, ni mogoče. 

12. Spletna aplikacija ReNPIO 2013–2020  vsebinsko omogoča le spremljanje izpeljevanja programov 

in dejavnosti, ki jih sofinancira MIZŠ.  

13. V obdobju 2013–2020 ni bilo zagotovljeno potrebno število strokovnih delavcev v svetovalni 

dejavnosti v izobraževanju odraslih glede na ocenjene potrebe (predvsem bi bilo potrebno večje 

število svetovalcev za več terenskega dela in doseganja odraslih ter udeležbo v svetovanju in 

posledično v izobraževanju odraslih iz ranljivih skupin).  

14. Pri povezovanju aktivnosti na področju razvoja človeških virov je premalo povezovanja med 

nacionalno, regionalno in lokalno ravnijo.  

15. Sodelovanje socialnih partnerjev je pomanjkljivo zlasti v procesu implementacije politik in ukrepov. 

16. Delovanje kariernih centrov v višjem strokovnem izobraževanju ni sistemsko urejeno. Strokovno 

podporo izvaja Skupnost višjih strokovnih šol, ki za navedene naloge nima zagotovljenega stalnega 

vira financiranja. Strokovni razvoj in podporo bi bilo treba uvrstiti tudi med naloge Centra za 

poklicno izobraževanje. V izvajanje svetovanja v sklopu kariernih centrov bi v ustrezni 

organizacijski obliki morale sodelovati vse višje strokovne šole, ki jim na tem področju primanjkuje 

strokovnega osebja. Razviti in izvajati bi bilo treba programe spopolnjevanja svetovalnih delavcev, 

ki potrebujejo znanje iz poklicnega svetovanja. Razviti bi bilo treba tudi ukrepe za večjo 

prepoznavnost in s tem motiviranost študentov za udeležbo v aktivnosti, ki jih ponujajo karierni 

centri.   

17. Status nekaterih ranljivih skupin ni zakonsko urejen – denimo status odraslih s posebnimi 

potrebami, zato ti posamezniki niso deležni prepotrebne podpore. Najprej je treba urediti njihov 

status zakonsko, nato pa tudi opredeliti pravice, ki jim  pripadajo v sklopu tega.  

 

7 Zaključek 

Predstavljena Analiza uresničevanja ReNPIO 2013–2020 je po eni strani povzetek vseh obsežnejših 

poročil o uresničevanju LPIO, ki jih vsako leto na podlagi poročil posameznih ministrstev v sodelovanju 

z MIZŠ pripravlja Andragoški center Slovenije, po drugi strani pa je nekoliko nadrobnejši prikaz 

uspešnosti pri doseganju začrtanih ciljnih vrednosti, ki jih je za posamezna prednostna področja 

določila ReNPIO, pa so tudi razčlenjene značilnosti financiranja ReNPIO po letih. 

Uspešnost oziroma neuspešnost doseganja začrtanih ciljev je na kratko prikazana v povzetku, ki je 

predstavljen na začetku tega dokumenta, podrobnejši prikazi pa so predstavljeni v dokumentu.  
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Tudi v zaključku lahko zapišemo, da se je področje izobraževanja odraslih, odkar ga uokvirjajo 

nacionalni programi (od leta 2004), izjemno razvilo in razvejalo. Glede financiranja je to področje 

podprto nekoliko  bolje kot v preteklosti, predvsem po zaslugi precejšnjih sredstev, ki se za to področje 

zbirajo in razdeljujejo v okvirih evropskih skladov. 

Pomembna novost, ki je bila na sistemski ravni sprejeta v obdobju veljavnosti ReNPIO 2013–2020, je 

zakonska opredelitev javne službe za različne oblike svetovanja, v sklopu javne mreže javnih zavodov 

za izobraževanje odraslih (ZIO1). Sistemska umestitev te službe do leta 2020 sicer še ni bila izpeljana, 

zato v tej analizi tega še ne moremo ovrednotiti, vendar je sama vpetost javne službe v sistem 

pomemben dosežek. Pri tem je pomembno poudariti, da je k tej pomembni novosti veliko prispevala 

dobro organizirana mreža javnih zavodov za izobraževanje odraslih, ki so razmeroma enakomerno 

razporejeni po vsej državi. 

Poglavitne pomanjkljivosti in neuspehi pri doseganju postavljenih ciljev pa kljub velikim pozitivnim 

spremembam in velikemu številu novih programov in instrumentov, ki so bili oblikovani, ostajajo 

podobni, kot smo jih ugotavljali pri analiziranju uresničevanja prve ReNPIO 2005–2010 in kot jih 

ugotavlja tudi študija OECD Izboljšanje upravljanja izobraževanja odraslih:38 

– neudeleženost ranljivih ciljnih skupin v kakršnih koli učnih aktivnostih; 

– velik zaostanek pri deležu udeleženih v vseživljenjskem učenju glede na zastavljeno ciljno vrednost; 

– veliko nesorazmerje med udeleženimi glede na njihovo izobrazbo v prid bolj izobraženim; 

– na sistemski ravni slabo deluje koordinacija med različnimi deležniki (sodelovanje med posameznimi 

ministrstvi, socialnimi partnerji), saj Koordinacija, ki je bila takoj po sprejetju ReNPIO 2013–2020 

sestavljena iz predstavnikov vseh udeleženih ministrstev, ni zaživela;  

– nepovezanost med bazami podatkov. 

Težje spremljanje uresničevanja nekaterih kazalnikov, ker raziskav za pridobivanje podatkov na teh 

področjih, ki jih je včasih izvajala statistika, ni več (ŠOL NAD, ŠOL ZAP itn.). 

Podrobno in v veliki meri opozarjajo nanje tudi strokovne podlage za pripravo nove ReNPIO, ki bo 
veljala za desetletno obdobje 2021–2030 (pričakujemo, da bo nova ReNPIO sprejeta še v letu 2021). 
Nadejamo se lahko, da bodo prednosti in predvsem pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri uresničevanju 
ReNPIO 2013–2020, lahko pripomogle k odpravi nekaterih še vedno nerešenih sistemskih vprašanj in 
k iskanju primernejših vzvodov za doseganje večje učinkovitosti, kakovosti, pravičnosti in inkluzivnosti 
v izobraževanju in družbi nasploh. Analiza uresničevanja je predstavila realnost izobraževanja odraslih 
v zadnjih desetih letih, njene prednosti, slabosti, ovire in priložnosti. Ta je nedvomno izhodišče za 
oblikovanje novih smernic razvoja področja. Pri tem je treba računati tudi na nove izzive, ki bodo 
opredelili družbeni, gospodarski in učni razvoj v prihodnosti in bodo vplivali na vsebino, izvedbo ter 
učinke izobraževanja in učenja. Tukaj mislimo predvsem na staranje prebivalstva, gospodarska nihanja, 
migracijske tokove, ekološke probleme in naravne nesreče, izzive informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, morebitne nove pandemije. Ne glede na to, kakšno pot bomo izbrali, ne smemo zanemariti 
humanističnega in etičnega vidika andragoške stroke in prakse, ta mora ostati pomembno načelo in 
vodilo v prihodnosti.  

  

                                                           
38 https://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Skills-Strategy-Implementation-Guidance-for-Slovenia-Executive-
Summary-Slovenian.pdf 
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8 Priloge 

8.1 Temeljni pojmi 

Izobraževanje pomeni šolanje oziroma izobraževanje ljudi, ki najpogosteje poteka v izobraževalnih 

ustanovah; proces, ki ljudem omogoča pridobivanje znanja, razvijanje spretnosti, pridobivanje navad 

in usposobljenosti za delovanje; stopenjski proces, v katerem posameznik z učenjem pridobiva znanje 

in spretnosti ter širi svoje razumevanje in kompetence. 

 

Formalno izobraževanje označuje procese učenja, ki vodijo k pridobitvi formalne izobrazbe, 

javnoveljavne izobrazbe – to pomeni, da se spremeni posameznikov izobrazbeni ali kvalifikacijski 

status. Formalno izobraževanje daje javnoveljavno diplomo, spričevalo ali certifikat. 

Neformalno izobraževanje označuje izobraževanje, ki je z vidika učenca načrtno. Rezultati 

neformalnega izobraževanja se lahko ovrednotijo in vodijo v potrjevanje (certifikacijo). Neformalno 

izobraževanje včasih označujemo tudi kot polstrukturirano učenje. Za razliko od formalnega 

izobraževanja ne daje javnoveljavne formalne izobrazbe. 

 
Izobraževanje odraslih obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so 

izpolnile osnovnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri 

tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka in študenta, ter oseb, ki so stare vsaj 15 let, če ni 

mogoče ugotoviti, ali so zaključile osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnila osnovnošolsko 

obveznost ali če niso zaključile osnovnošolskega izobraževanja oziroma izpolnile osnovnošolske 

obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo njihovo življenje ali zdravje (npr. 

vojna, naravne nesreče). 

 
Izpopolnjevanje je kratkotrajno usposabljanje z natančno določenim ciljem, ki praviloma sledi 

začetnemu izobraževanju ali usposabljanju in je namenjeno dopolnjevanju, izboljšanju ali 

posodabljanju znanja, spretnosti in/ali kompetenc, pridobljenih v prejšnjem izobraževanju. 

 
Zmožnost (kompetenca): 
Zmožnost se je uveljavila kot slovenski prevod za izraz kompetenca (v nadaljnjem besedilu: zmožnost). 

Označuje lastnost posameznika, da ustrezno uporabi učne dosežke v različnih okoliščinah 

(izobraževanje, delo, osebni ali poklicni razvoj). Ni je mogoče omejiti zgolj na kognitivno dimenzijo 

(uporabo teorije, konceptov in tacitnega ali skritega znanja). Vsebuje tudi uporabni vidik (vključno z 

različnimi spretnostmi), motivacijske in vrednotne orientacije, stališča, čustva in ostale socialne in 

vedenjske sestavine. Zmožnosti predstavljajo notranje mentalne strukture - v smislu sposobnosti, 

kapacitete in dispozicij, ki so lastnost posameznika.  

(Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle 2020 in Smernice za 

izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba 2020)  

 
Javna služba na področju izobraževanja odraslih zajema izvajanje programa OŠO in svetovalno 

dejavnost. Javno služno izvajajo javne organizacije za izobraževanje odraslih, vključene v javno mrežo 

javnih organizacij za izobraževanje odraslih. 
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Kvalifikacija je rezultat procesa ocenjevanja in priznavanja pristojnega organa, ki odloči, da je 

posameznik dosegel učne izide v skladu z določenimi standardi. 

 
Neformalni izobraževalni program za odrasle je splošnoizobraževalni program, po katerem se ne 

pridobi javnoveljavna izobrazba ne poklicna ali dodatna kvalifikacija. Rezultati neformalnega 

izobraževanja se lahko ovrednotijo in vodijo v potrjevanje (certifikacijo).  

 
Poklicne zmožnosti je sopomenka za pojem poklicne kompetence: to so zmožnosti, ki jih posameznik 

potrebuje za uspešno delovanje na nekem poklicnem področju. 

 
Pismenost je zmožnost posameznikov, da razumejo, oblikujejo (ustvarjajo) in uporabljajo pisna in 
ustna besedila. 
 
Spretnost (veščina) Ob znanju so spretnosti, za katere se pogosto uporablja tudi izraz veščine, tista 

sestavina zmožnosti, ki jo je mogoče neposredno meriti. Spretnosti skupaj s pridobljenim znanjem, 

izkušnjami in razvitimi sposobnostmi omogočajo posamezniku reševanje težav, opravljanje določene 

naloge ali dela. 

 
Strokovni delavec v javni poklicni ali strokovni šoli so učitelji in izvajalci splošnoizobraževalnih 

predmetov in strokovnoteoretičnih predmetov oziroma strokovnih modulov, predavatelji višjih 

strokovnih šol, učitelji praktičnega pouka in spretnosti, svetovalni delavci, knjižničarji, mojstri, 

organizatorji izobraževanja odraslih, laboranti, inštruktorji, organizatorji praktičnega izobraževanja in 

drugi. 

 
Udeleženec izobraževanja odraslih je oseba, ki se vpiše oziroma vključi v izobraževalni program za 

odrasle oziroma dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. Udeleženec izobraževanja odraslih, ki 

se izobražuje po javnoveljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega 

strokovnega izobraževanja, ima pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico 

do drugih ugodnosti ter pravic v skladu s posebnimi predpisi, če ni v delovnem razmerju, prijavljen kot 

brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnost . 

 
Učenje je proces, v katerem posameznik postopno usvaja podatke, ideje in vrednote in s tem pridobiva 

znanje, veščine, spretnosti in/ali kompetence. 

 
Usposabljanje je oblika praktičnega izobraževanja, kjer je v ospredju pridobivanje praktičnih 

spretnosti, ki so potrebne za opravljanje določenega dela, in praviloma ni povezano z zahtevnejšimi 

intelektualnimi operacijami ali strokovno teorijo. Poteka kot praktični pouk ali kot praktično 

usposabljanje z delom in tudi kot delovna praksa ali kot neposredno usposabljanje v procesu dela ali 

uvajanje v delo. 

 
Vseživljenjska karierna orientacija zajema aktivnosti, ki omogočajo identifikacijo sposobnosti, 

kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, izobraževanja, 
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usposabljanja in izbire poklica ter omogoča vodenje življenjskih poti tako, da se posamezniki teh 

sposobnosti in kompetenc naučijo in jih uporabljajo. 

 
Vseživljenjsko učenje je vse učenje v celotnem posameznikovem življenju, katerega cilj je izboljšanje 

ravni znanja, spretnosti, veščin, kompetenc in/ali kvalifikacij zaradi osebnih, družbenih in/ali poklicnih 

razlogov. 

Vseživljenjsko izobraževanje je pojem, s katerim v slovenščini poimenujemo organizirani del 

vseživljenjskega učenja. (Muršak, 2012). 

 



54 
 

8.2 Seznam kratic 

ACS Andragoški center Republike Slovenije 

ADS Anketa o delovni sili 

AES Mednarodna raziskava o izobraževanju odraslih (Adult Education Survey) 

AIO Anketa o izobraževanju odraslih 

APZ Aktivna politika zaposlovanja 

BDP Bruto družbeni proizvod 

BZ Borza znanja 

CEDEFOP Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja 

COVID-19 Koronavirusna bolezen (COVID-19) je nalezljiva bolezen, ki jo povzroča novo 
odkriti koronavirus. 

CPI  Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje 

CRP Ciljni raziskovalni program  

EK Evropska komisija 

ESS Evropski socialni sklad 

EU Evropska unija 

EU-28 28 držav članic Evropske unije 

EUROSTAT Evropski statistični urad 

EQF evropsko ogrodje klasifikacij (European qualifications framework) 

IKT informacijska in komunikacijska tehnologija 

IALS mednarodna raziskava o pismenosti odraslih (International Adult Literacy Survey)  

ISCED mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja (international standard 
classification of education) 

ISIO Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju 

JAK Javna agencija Republike Slovenije za knjigo 

JSKD Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

LPIO Letni programi izobraževanja odraslih 

LU Ljudska univerza – javna organizacija za izobraževanje odraslih 

MIC Medpodjetniški izobraževalni center 

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

MK Ministrstvo za kulturo 

MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

MNZ Ministrstvo za notranje zadeve 

MP Ministrstvo za pravosodje 

MZ Ministrstvo za zdravje 

MZI Ministrstvo za infrastrukturo 

NPIO Nacionalni program izobraževanja odraslih 

NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije 

NQF Nacionalno ogrodje klasifikacij (national qualifications framework) 

OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies 

ReNPIO13–20 Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 
za obdobje 2013–2020 

ReNPIO05–10 Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 
za obdobje 2005–2010 
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SOK Slovensko ogrodje kvalifikacij 

SRS Strategija razvoja Slovenije 

SSIO Strokovni svet za izobraževanje odraslih 

SSU Središče za samostojno učenje 

SURS Statistični urad Republike Slovenije 

SVRK Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

TVU Teden vseživljenjskega učenja 

UNEP The United Nations Environment Programme 

VKO Vseživljenjska karierna orientacija 

VŽU Vseživljenjsko učenje 

ZIO-1 Zakon o izobraževanju odraslih 

ZNPK Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah  

ZOFVI Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

ZVIŠ Zakon o višjem strokovnem izobraževanju  

ZPSI-1 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju  

ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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Sodelovanje za inovativni pristop k usposabljanju za trajnostno upravljanje z gozdom (Cooperation for 

Innovative Approach in Sustainable Forest Management Training – CSFM). Več na povezavi: 

http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=379  

Evropski InfoNet o izobraževanju odraslih, http://www.acs.si/InfoNet 

Implementacija Strategije vključevanja priseljencev v izobraževanje odraslih 

(http://arhiv.acs.si/publikacije/Dobre_prakse_izobrazevalnih_programov_za_priseljence.pdf) 

 

Analitične podlage za posodobitev modela središč za samostojno učenje (SSU) in borz znanja (BZ) 

(http://arhiv.acs.si/porocila/Analiticne_podlage_za_posodobitev_modela_SSU_in_modela_BZ.pdf) 

 

Skupen spletni pregled opisov del in nalog ter zmožnosti za vodje IO, učitelje, svetovalce in mentorje, 

objavljen na spletni strani: http://izobrazevanje.acs.si/kompetence/opisi_del/ 

Poročilo o raziskavi Spretnosti odraslih PIAAC 2016:  https://www.acs.si/digitalna-bralnica/porocilo-o-

raziskavi-spretnosti-odraslih-piaac-2016-metodologija-izvedba-in-kakovost-raziskave/,  

ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi (Electronic Platform for Adult Learning in Europe – EPALE 
(2015–2021): https://www.acs.si/projekti/mednarodni-projekti/epale/ 

http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=379
http://www.acs.si/InfoNet
http://arhiv.acs.si/publikacije/Dobre_prakse_izobrazevalnih_programov_za_priseljence.pdf
http://arhiv.acs.si/porocila/Analiticne_podlage_za_posodobitev_modela_SSU_in_modela_BZ.pdf
http://izobrazevanje.acs.si/kompetence/opisi_del/
https://www.acs.si/digitalna-bralnica/porocilo-o-raziskavi-spretnosti-odraslih-piaac-2016-metodologija-izvedba-in-kakovost-raziskave/
https://www.acs.si/digitalna-bralnica/porocilo-o-raziskavi-spretnosti-odraslih-piaac-2016-metodologija-izvedba-in-kakovost-raziskave/
https://ec.europa.eu/epale/sl
https://www.acs.si/projekti/mednarodni-projekti/epale/

