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1 Uvod 

Na Andragoškem centru Slovenije smo v okviru Letnega delovnega načrta za leto 2021 na pobudo 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pripravili Poročilo o potrebah po pripravi in 

izvajanju javnoveljavnih programov za odrasle (krajše Poročilo), ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe 

(krajše JVPO). Pregled potreb po teh programih je potreben, saj so le-ti na novo opredeljeni in umeščeni 

v aktualne zakonske in strateške dokumente, predvsem z namenom, da bi se razširila programska 

ponudba za odrasle na področju pismenosti in temeljnih zmožnosti ter splošne izobraženosti. Z drugimi 

besedami, država je opredelila javni interes po razvoju novih programov na navedenih področjih. Z 

razvojem javnoveljavnih programov na omenjenih področjih naj bi se zagotovila bolj prilagodljiva, pestra 

in kakovostna ponudba izobraževalnih programov za odrasle. JVPO se z vsebino in obliko izvedbe ter 

odprtim kurikulom lahko hitro odzivajo na potrebe odraslih in družbe, ki se spopada z okoljsko, 

gospodarsko, migrantsko, vrednostno in nenazadnje tudi svetovno zdravstveno krizo. Javnoveljavni 

programi odrasle opremljajo z znanji in spretnostmi, da se lahko dejavno odzivajo na te izzive, ohranjajo 

zaposlitev oz. delovno aktivnost in nudijo oporo svojim bližnjim. S tem se je želelo vplivati na večjo 

vključenost različnih skupin odraslih v izobraževanje in usposabljanje.   

To je skladno s smernicami zapisanimi v Strategiji vseživljenjskosti učenja1, ki predvidevajo med drugim, 

da se pripravi pregled in opredelitev programov in omrežij, ki jih nacionalni programi opredeljujejo kot 

javno dobro ali javno službo (programi, namenjeni prikrajšanim skupinam odraslih, in programi, 

namenjeni razvijanju pismenosti in ključnih kompetenc). Nadalje, da se pripravi načrt za postopno 

oblikovanje in nenehno zboljševanje kakovostne in prožne ponudbe možnosti in okoliščin za nenehno 

učenje, izobraževanje in usposabljanje. Prav tako pa tudi, da se izdela metodologije za pripravo izvirnih 

programov, ki so narejeni posebej za odrasle in upoštevajo značilnosti, potrebe in možnosti odraslih 

oseb.  

Naloge smo se lotili tako, da smo:  

- opisali programe z vidika njihove sistemske umeščenosti in opredelitev namena in ciljev teh 

programov v zakonskih in podzakonskih aktih (v Zakonu o izobraževanju odraslih iz leta 2018, 

krajše ZOI-1, v  Izhodiščih za pripravo javnoveljavnih programov za odrasle iz 2020, krajše 

Izhodišča JVPO) ter v strateških dokumentih (v Resoluciji o nacionalnem programu za 

izobraževanje odraslih 2022-2030, krajše ReNPIO 2022-2030 in v Strategiji vseživljenjskosti 

učenja iz 2007, krajše Strategija VŽU). 

- v nadaljevanju je bil pripravljen pregled obstoječih javnoveljavnih programov za odrasle in 

obseg vključevanja odraslih v te programe v zadnjih nekaj letih.  

- potrebe po pripravi in obsegu vključevanja odraslih v te programe pa smo predstavili iz dveh 

zornih kotov, najprej z vidika statističnih in raziskovalnih podatkov o stanju in potrebah na 

relevantnih področjih izobraževanja odraslih.  

- poleg tega pa smo vključili tudi aktualen pogled na potrebe po teh programih z vidika izbranih 

deležnikov, ki smo jih zbirali z vprašalnikom o potrebah po javnoveljavnih programih za 

odrasle.  

Pričujoče poročilo vsebuje vse navedene vsebinske dele, na podlagi vseh zbranih podatkov smo na koncu 

vključili še ugotovitve in predloge.  

 

                                                           

1   Strategija vseživljenjskosti učenja, ACS 2007, https://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Strategija-V%C5%BDU-2007.pdf . 

https://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Strategija-V%C5%BDU-2007.pdf
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2 Predstavitev javnoveljavnih programov za odrasle  

2.1 Sistemska umeščenost javnoveljavnih programov za odrasle   

Javnoveljavni programi za odrasle, ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe, so posebna vrsta izobraževalnih 

programov za odrasle, ki so se začeli pripravljati po letu 1996, po sprejetju prvotnega Zakona o 

izobraževanju odraslih. Še posebej po sprejetju Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov za odrasle 

leta 1999, ki so nastala kot rezultat kurikularne prenove izobraževanja odraslih konec devetdesetih let. 

Gre za programe, ki so javnoveljavni kot pove že naziv vrste programa. Po zaključku programa odrasli 

lahko pridobi javnoveljavno potrdilo o uspešnem zaključku programa. Vendar pa ne dajejo javnoveljavne 

izobrazbe v smislu, da ne omogočijo pridobitve stopnje izobrazbe. Za izvajanje teh programov morajo 

biti izvajalci vpisani v razvid izvajalcev pri pristojnem ministrstvu in imeti ustrezne kadre.  

Te značilnosti javnoveljavnih programov so v preteklosti sprožale strokovne polemike in vprašanja kot 

na primer ali gre v resnici za formalne in za neformalne programe, kakšne so koristi za odrasle 

udeležence teh programov za razliko od drugih programov, kakšna je vrednost javnoveljavnega potrdila, 

ki ne daje javnoveljavne izobrazbe v primerjavi z drugimi potrdili itn. In nenazadnje vedno znova odpirajo 

tudi vprašanje, ali javnoveljavni programi za katere je izrecno določeno, da ne dajejo javnoveljavne 

izobrazbe, omogočajo odraslim priznavanje pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc v okviru 

formalnega izobraževanja odraslih. O vidikih formalnosti izobraževalnih programov je na več mestih 

pisal Jelenc, med drugim pravi, »formalnost in neformalnost izobraževanja ali učenja določamo po 

namembnosti izobraževalne ali učne dejavnosti, in ne po stopnji formaliziranosti izpeljave izobraževanja 

(strukturiranosti programa, sosledičnosti poteka, učiteljevi kvalifikaciji, ugotavljanju učinka itn.). Po 

takšni opredelitvi je formalno tisto izobraževanje/učenje, ki naj bi pripeljalo do neke vrste formalno 

potrjenih izobraževalnih rezultatov, kot so dosežena stopnja izobrazbe, diploma ali poklicna 

kvalifikacija.« (Jelenc 1991, str. 30) Ob neki drugi priložnosti je tudi zapisal2, da je »neformalno po 

analogiji in v nasprotju z opredelitvijo formalnega izobraževanja, tisto izobraževanje/učenje, ki ni 

namenjeno pridobivanju formalnega izkaza, kot so spričevalo, diploma, javno priznana stopnja izobrazbe 

ali usposobljenosti, temveč zadostitvi drugih potreb po izobraževanju in/ali interesov udeleženca 

izobraževanja, ki jih le-ta želi namembno pridobiti. Iz tega pa je seveda mogoče logično predvidevati, da 

formalnost in neformalnost pomembno določata stopnjo formaliziranosti izobraževanja/učenja. Za 

izpeljavo formalnega izobraževanja/učenja je potrebna večja stopnja formaliziranosti izpeljave 

izobraževanja (strukturiranost programa, sosledičnost poteka, kvalifikacija učitelja, ugotavljanje učinka 

itn.). Ta se praviloma določa z verifikacijo izvajalca ali programa, ki zagotavlja, da poteka program v 

skladu z zahtevami in da daje zahtevani učinek (izkazan s spričevalom ali veljavnim izkazom za stopnjo 

in/ali vrsto dosežene izobrazbe ali kvalifikacije).« V skladu s tem, kar je zapisal Jelenc, je stopnja 

formaliziranosti neformalnega izobraževanja manjša kot pri formalnem izobraževanju, vendar pa so pri 

njegovi izpeljavi pomembne prvine tudi načrtovanost, strukturiranost, sosledična organiziranost itn. 

Jelenc tudi opisuje izobraževanje in učenje kot različici ciljno enake dejavnosti, vendar pa obenem 

predlaga prednostno uporabo izraza »izobraževanje«, ko gre za bolj formalizirano dejavnost, za 

prednostno uporabo izraza učenje pa tedaj, ko gre za manj formalizirano. Pri tem tudi poudari, da o 

formalnosti in neformalnosti lahko govorimo pri obeh dejavnostih (izobraževanje, učenje). Razlika med 

obema je najočitnejša, ko govorimo o namembnosti ali nenamembnosti. Izobraževanje je zmeraj 

namembno, učenje pa je lahko namembno in nenamembno. Najnižjo stopnjo tako po namembnosti kot 

tudi po formaliziranosti izpeljave imata naključno ali priložnostno in aformalno učenje.  

 

                                                           
2 Dr. Zoran Jelenc je podal mnenje k javnoveljavnim programov za odrasle, ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe. Mnenje je bilo obravnavano na delovni 
skupini, ki je pripravljala Izhodišča za pripravo javnoveljavnih programov za odrasle v letih 2019-2020.    
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Nekatere nedorečenosti javnoveljavnih programov so se razrešile z njihovo umestitvijo v novi ZIO-1 in 

na tej podlagi pripravljenih Izhodišč JVPO ter kasneje v novo ReNPIO 2022-2030. V nadaljevanju 

povzemamo aktualna določila zakonskih in drugih podlag v zvezi z javnoveljavnimi programi za odrasle, 

ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe.    

 

Umeščenost JVPO v Zakon o izobraževanju odraslih 

Zakon o izobraževanju odraslih iz 2018 (ZIO-1) je na novo opredelil vrste, sestavine in pogoje za vpis 

programov v razvid, pogoje za strokovne delavce ter postopke za vpis odraslih v te programe.  V 16. 

členu ZOI-1 opredeli dve vrsti programov:  

 programe za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti ter 

 programe za dvig splošne izobraženosti.  

V 15. členu ZOI-1 določa postopek sprejema JVPO in možnost, da se za te programe lahko tudi opredeli 

in uskladi enakovredni izobrazbeni standard, ni pa ta možnost predvidena kot nujen pogoj oziroma 

obveza pri pripravi programa. Postopek sprejema JVPO je enak kot je veljal v preteklosti, in sicer 

programe na predlog strokovnega sveta sprejme minister, pristojen za izobraževanje.  

V drugi alineji tega člena je torej predvidena možnost, da se v JVPO in tudi v drugih programih, sprejetih 

po predpisih, ki ne urejajo področja vzgoje in izobraževanja, lahko opredeli enakovredni izobrazbeni 

standard za znanje iz splošnoizobraževalnih vsebin. ZOI-1 tako na novo opredeljuje to možnost, ki prej 

v zakonskih aktih na področju izobraževanja odraslih, ni bila eksplicitno zapisana. Enakovredni 

izobrazbeni standard ugotavlja pristojni strokovni svet. V tej alineji je še zapisano, da se znanje iz splošno 

izobraževalnih vsebin v JVPO, za katere je ugotovljen enakovreden izobrazbeni standard, upošteva pri 

nadaljnjem  izobraževanju. Podrobneje pa v tem členu ni določeno, na kak način se odraslim znanje 

upošteva pri nadaljnjem izobraževanju v primeru, ko so to znanje pridobili v programih, pri katerih je bil 

ugotovljen enakovreden izobrazbeni standard. Zagotovo pa lahko zapišemo, da je bila namera 

pripravljavcev zakona ta, da so za odrasle želeli opreti možnosti priznavanja pridobljenega znanja in 

spretnosti iz splošnoizobraževalnih vsebin in predmetnih področij, ki so za posamezne skupine odraslih 

lahko težavni (npr. slovenščina, matematika ipd.). Poleg tega pa tudi zagotavljanje prehodnosti v 

izobraževalnem sistemu za odrasle, ki si želijo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe. Predvsem za tiste 

odrasle, ki so nižje izobraženi in niso morebiti motivirani za vključitev v formalno izobraževanje za 

pridobitev poklicne, strokovne ali splošne izobrazbe.  

ZOI-1 v 17. členu določa in navaja obvezne sestavine JVPO in to, da strokovna izhodišča za programe 

pripravi Andragoški center Slovenije. Strokovna izhodišča za pripravo javnoveljavnih programov za 

odrasle je pripravila delovna skupina, ki jo je imenovalo MIZŠ, v letih 2019-2020. Sprejel jih je SSIO maja 

2020. Kratko jih povzemamo v naslednjem sklopu. Obvezne sestavine JVPO (skupaj 12) pa so le 

navedene, zakon jih podrobneje ne opredeli, in sicer:  

1. ime programa, 
2. namen programa, 
3. ciljno skupino, 
4. cilje programa, 
5. katalog znanja oziroma vsebino programa, 
6. trajanje izobraževanja, 
7. izpitni katalog oziroma druge načine preverjanja znanja, 
8. pogoje za vključitev, 
9. pogoje za napredovanje in dokončanje izobraževanja, 
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10. organizacijo izobraževanja (oblike, metode, minimalni obseg individualnega in skupinskega 
dela idr.), 

11. znanje in usposobljenost strokovnih delavcev in 
12. potrdilo o usposabljanju, ki je javna listina, s prilogo, ki vsebuje popis znanj in veščin, 

pridobljenih v programu. 
 

Izvajalci JVPO morajo izpolnjevati določila iz 18. člena, če želijo izvajati JVPO.  V tem členu so opredeljeni 

pogoji za izvajanje in za vpis izvajalcev JVPO v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov za odrasle pri 

MIZŠ. Ta člen določa, da so izvajalci JVPO lahko samo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki so 

ustanovljene in registrirane za izobraževanje odraslih in vpisane v sodni register. Poleg tega morajo za 

izvajanje JVPO zagotoviti ustrezne strokovne delavce, izobrazbene pogoje zanje podrobneje določa 19. 

člen. Prav tako morajo izvajalci JVPO zagotoviti materialne pogoje za izvajanje programov. V razvid 

izvajalcev JVPO se vpišejo tudi podatki o številu vpisnih mest ter kraju in lokaciji izvedbe programa.  

 

V povezavi s tem členom lahko povzamemo tudi določila 20. člena, ki govori o vpisu odraslih v  JVPO. 

Vpis odraslih v JVPO, ki so financirani iz javnih sredstev, mora biti izveden na podlagi javnega poziva. Ta 

se objavi najpozneje 15 dni pred začetkom izvajanja programa. V javnem pozivu izvajalec JVPO navede 

najmanj naslednje informacije: obseg vpisnih mest, pogoje za vpis, pogoje za uspešno dokončanje, način 

financiranja oziroma višina prispevka udeleženca in druge informacije, potrebne za izvedbo vpisa. 

 

Posebej so v 19. členu so opredeljeni vloge in pogoji za strokovne delavce v javnoveljavnih izobraževalnih 

programih za odrasle. Člen določa, da so strokovni delavci JVPO lahko učitelj, organizator izobraževanja 

odraslih in drugi strokovni delavci. Izpolnjevati morajo še naslednje pogoje: obvladati slovenski knjižni 

jezik; imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje 

oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko 

šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje; imeti pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki 

ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja; in imeti opravljen strokovni izpit s področja 

vzgoje in izobraževanja. Posebej člen dopušča, da je za učitelja v JVPO, ustrezna tudi pedagoško-

andragoška izobrazba, pridobljena s študijskim programom za izpopolnjevanje po programu za 

pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol v obsegu 30 kreditnih 

točk po ECTS. V tem členu je tudi zapisano, da izobrazbo za strokovne delavce določi minister. 

 

Iz določb ZOI-1 sicer ni posebej razvidno, da je zakonodajalec za strokovne delavcev določil stopnjo 

izobrazbe ne pa tudi smeri izobrazbe, le-to je v pristojnosti in jo lahko predlaga pripravljalec programa. 

ZOI-1 določa tudi druge obvezne pogoje kot je obvladovanje slovenskega jezika, pedagoško-andragoška 

izobrazba in strokovni izpit. Te določbe so seveda dobrodošle in so postavljene z namenom zagotavljanja 

kakovosti izvajanja JVPO. Lahko pa postavijo nepremostljivo oviro za druge resorje, ki bi morebiti 

pripravili JVPO, saj strokovni delavci v drugih resorjih ne izpolnjujejo vseh dodatnih pogojev, ki so sicer 

obvezni v sistemu VIZ.    

 

V samem ZOI-1 ni posebej določeno, da morebitna druga dodatna znanja oziroma »usposobljenost s  

področja«, ki bi jih morebiti zapisal pripravljalec JVPO niso obvezna za strokovne delavce in izvajalce. Je 

pa posebej navedeno v Izhodiščih za pripravo JVPO, na izrecno pobudo MIZŠ, da dodatna znanja oz. 

»usposobljenost s  področja« niso pogoj, ampak priporočilo za izvajanje programov (Izhodišča, 2020, 

str.  47). Posledično tudi Pravilniki o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v JVPO tega ne določajo 

oziroma urejajo in se MIZŠ pri tem ravna po črki zakona brez izjeme. Kompromis je bil do neke mere 

dosežen s priporočilom, ki je zapisano v Izhodiščih, »da se strokovni delavec, ki dela z ranljivimi 

skupinami v programih za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti, 

izpopolnjuje na teh področjih:  
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- značilnosti ciljnih skupin odraslih s poudarkom na ranljivih skupinah in vpliv teh značilnosti na 

izobraževanje,  

- prepoznavanje izobraževalnih in drugih potreb ranljivih skupin,  

- izvedbeno načrtovanje na ravni skupine in posameznika, ki upošteva značilnosti ranljivih ciljnih 

skupin in odpravlja njihove ovire v izobraževanju,  

- izbira in uporaba andragoških metod in posebnih didaktičnih pristopov za razvoj pismenosti in 

temeljnih zmožnosti,  

- povezovanje razvoja pismenosti in temeljnih zmožnosti z različnimi življenjskimi področji za 

doseganje uspešnosti na področju osebne izpolnitve, sodelovanja v družbi ter konkurenčnosti 

in prožnosti v svetu dela (zagotavljanje učnega transferja – znanje je prenosljivo in uporabno v 

vsakdanjem življenju)« (Izhodišča, 2020, str. 46). 

S temi priporočili, naročnik JVPO, mislimo na MIZŠ, izvajalce do neke mere zavezuje in jih usmerja, da 

izberejo strokovne delavce, ki so usposobljeni na teh področij oziroma da skrbijo za strokovni razvoj in 

usposabljanje strokovnih delavcev na teh področjih. Vprašanje je, če izvajalci JVPO enakovredno skrbijo 

za strokovni razvoj oziroma usposobljenost tako zunanjih in kot notranjih strokovnih sodelavcev.  

  

Pogoje za izvajanje JVPO določajo tudi tisti členi ZOI-1, ki opredeljujejo javno službo v izobraževanju 

odraslih. Tako je vsebina javne službe določena z 52. členom, ki govori o tem da je vsebina javne službe 

program osnovne šole za odrasle in svetovalna dejavnost pri: vključevanju v program osnovne šole za 

odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti, pri vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe 

za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, pri vključevanju v neformalne izobraževalne 

programe, pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalne 

izobraževanju in priložnostnemu učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, 

nadaljnje izobraževanje in vključitev v trg dela, ter pri samostojnem učenju. V tem pogledu se pokaže 

nedoslednost zakonodajalca, ki je sicer umestil svetovanje za vključevanje v javnoveljavne programe v 

vsebino javne službe, pri tem pa ni poskrbel za vzdržno financiranje teh programov.  Med posameznimi 

obdobji izvajanja javnih razpisov, programi ugasnejo za različno dolga obdobja, od nekaj mesecev do 

nekaj let.  

 

Zakon predvideva (53. člen), da je pogoj za izvajalce javne službe, da so vpisani v razvid izvajalcev tako 

programa OŠO kot tudi javnoveljavnih programov za odrasle po katerih se ne pridobi javnoveljavna 

izobrazba.  

 

Zakonodajalec je opredelil javno službo in na tej podlagi vzpostavil javno mrežo izobraževalnih 

organizacij za izobraževanje odraslih za osnovno šolo za odrasle in za svetovalno dejavnost. Novi ZIO-1 

torej ni uredil oziroma umestil JVPO v javno službo za izobraževanje odraslih, kar je gotovo ena od večjih 

pomanjkljivosti sedanje zakonske ureditve ter gotovo vpliva na obseg izvajanja in dostopnost teh 

programov za odrasle. Posebej tudi zaradi tega, ker se praviloma JVPO sofinancirajo izključno iz sredstev 

Evropskega socialnega sklada in MIZŠ v obdobjih ko se izvajajo posamezni Operativni programi. 

Financiranje in izvajanje JVPO je v celoti prepuščeno obdobnih javnim razpisom.  

 

Izhodišča za pripravo javnoveljavnih programov za odrasle  

Predlog Izhodišč je pripravila delovna skupina, ki jo je imenoval minister za izobraževanje, znanost in 
šport in je delovala v okviru ACS med leti 2019 in 2020.3 Izhodišča postavljajo teoretsko utemeljene 
podlage in strokovne smernice za t.i. programiranje oziroma kurikularno načrtovanje v izobraževanju 
odraslih za segment javnoveljavnih programov za odrasle.  

                                                           
3 ZOI-1 je določil, da Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, pripravi ACS. 
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Izhodišča prinašajo, v primerjavi s predhodnimi (gre za Izhodišča za kurikularno prenovo izobraževalnih 
programov za odrasle in oblikovanje programov za odrasle iz leta 1998)4, nekaj novosti. Nanašajo se 
samo na segment javnoveljavnih programov, ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe za odrasle. V 
Izhodiščih so med drugim podrobno opredeljene obvezne sestavine programov, ki so podlaga za 
kakovostno načrtovanje in vodilo za obravnavo programa na Strokovnem svetu. Podajajo pa na primer 
tudi načela in pristope h kurikularnemu načrtovanju v izobraževanju odraslih, prožnost pri načrtovanju 
in izvajanju izobraževalnih programov, poudarjajo temeljne spretnosti ter možnost modularne in 
enovite zasnovanosti te vrste programov.  Besedilo Izhodišč vsebuje strokovna vodila in korake za 
pripravo kakovostnih in po meri odraslih ukrojenih izobraževalnih programov na različnih področjih, kot 
so izobraževanje, delo, kmetijstvo, zdravstvo, kultura, okolje, notranje zadeve idr. Izhodišča so 
pripravljena tudi zato, da bi bila uporabna kot pripomoček za presojanje predlogov javnoveljavnih 
programov na Strokovnem svetu za izobraževanje odraslih. Načrtovalcem in presojevalcem (na 
Strokovnem svetu za izobraževanje odraslih) so pri tem v pomoč pogoji za pripravo in merila za 
presojanje programov.  
 

V uvodu k Izhodiščem je opredeljen pomen programov z vidika uresničevanja javnega interesa na 

področju izobraževanja odraslih, s čimer je JVPO dano pomembno mesto. Programi: 

- uresničujejo načelo vseživljenjskega izobraževanja in učenja,  
- prispevajo k sistemski povezanosti formalnega in neformalnega izobraževanja, 
- spodbujajo nižje izobražene in druge ranljive skupine odraslih k izobraževanju in učenju, 
- omogočajo izpopolnjevanje znanja po pridobljeni izobrazbi ali lažjo vključitev v formalno 

izobraževanje za pridobitev izobrazbe ali poklicne kvalifikacije, 
- omogočajo pridobitev znanja, spretnosti in osebnostnih lastnosti, ki jih odrasli potrebujejo, da 

bi lahko uspešno in kakovostno živeli, delali ter se vključevali in tvorno sodelovali v družbenih 
procesih, 

- krepijo zmožnosti za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,  

- zagotavljajo učne izide, ki so skladni z opisniki ravni SOK in EOK.  
- vključujejo vidike trajnostnega razvoja, zelenega gospodarstva, kulture in zdravja. 

 

Izhodišča podrobneje opredeljujejo in pojasnjujejo obe vrsti programov. Pri programih pismenosti in 

temeljnih zmožnosti se je izhajalo iz priporočil Evropskega sveta o ključnih kompetencah za 

vseživljenjsko učenje (2018). To zajema osem temeljnih zmožnosti, ki jih državljani potrebujejo za svojo 

osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in zaposljivost v družbi znanja. Te temeljne 

zmožnosti so: 

- pismenost,  
- jezikovne zmožnosti,  
- zmožnosti v znanosti, tehnologiji, inženiringu in matematiki,  
- digitalne zmožnosti,  
- osebnostne in socialne zmožnosti ter zmožnosti učenja,  
- državljanske zmožnosti,  
- podjetniške zmožnosti ter  
- zmožnosti kulturne zavesti in izražanja.    

 
Iz evropskih in nacionalnih dokumentov izhaja, da so temeljne zmožnosti enakovredne. Vendar pa 

izsledki raziskave PIAAC 2016 kažejo, da je za razvoj pismenosti in drugih zmožnosti treba krepiti 

osnovne spretnosti: branja in pisanja, računanja in digitalne spretnosti. Obvladovanje teh spretnosti je 

                                                           
4  Izhodišča kurikularno prenovo izobraževalnih programov za odrasle in oblikovanje programov za odrasle, ACS 1998, 
https://arhiv.acs.si/publikacije/Izhodisca%20za%20kurikularno%20prenovo.pdf . 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=GA
https://arhiv.acs.si/publikacije/Izhodisca%20za%20kurikularno%20prenovo.pdf
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bistveno za vse nadaljnje učenje.  V skladu z Izhodišči morajo biti navedene osnovne spretnosti smiselno 

vključene v vse programe. 

 

Cilji, namen in vsebinska področja programov za dvig splošne izobraženosti so prav tako opredeljeni v 
Izhodiščih (str. 18). Razumevanje splošne izobraženosti je pojasnjeno skozi premiso izobraženega 
človeka, ki »mora biti sposoben misliti in pisati jasno in učinkovito; izobražen človek mora doseči 
poglobljeno znanje na nekaterih področjih vednosti in razviti sposobnost logičnega sklepanja in 
analiziranja; znati mora kritično presojati poti, po katerih pridobivamo in uporabljamo znanje /…/ še 
posebej mora biti poučen o estetskih in intelektualnih izkušnjah v zvezi z literaturo in umetnostmi, 
zgodovini, /…/ družbenih vedah, /…/ fizikalnih in bioloških znanostih; kazati mora določeno stopnjo 
razumevanja moralnih in etičnih problemov; seznanjen mora biti z drugimi kulturami, in kar ga razlikuje 
od neizobraženega človeka, je prav to, v kakšni meri je sposoben videti lastne življenjske izkušnje v 
širšem kontekstu.« (Kodelja, 2004, str. 38–39, Izhodišča 2020, str. 18). 
 

V Izhodiščih je tudi zapisano, da razvoj programov za izboljševanje splošne izobraženosti zagotavlja 

ravnotežje med tistimi, ki izhajajo iz potreb posameznika oziroma različnih ciljnih skupin odraslih, in 

tistimi, ki so namenjeni razreševanju izzivov v skupnosti. Za namen odločanja glede vsebinskih področij 

in spodbujanja priprave programov za izboljšanje splošne izobraženosti je pomembno, kako so 

razumljeni cilji in namen splošne izobraženosti. Cilj splošne izobrazbe je »razumevanje samega sebe in 

sveta, v katerem živimo, za razliko od specialistične in poklicne izobrazbe, katere namen je poglobljeno 

poznavanje in obvladovanje nekega specifičnega korpusa znanja in z njim povezanih veščin ter njihova 

aplikacija na nekem teoretičnem in praktičnem področju«. Pri razvoju programov za dvig splošne 

izobraženosti se upošteva uravnoteženo pokritost teh vsebinskih področij:  

- osebnostni razvoj, zdravje in zdrav življenjski slog, 
- narava, okolje in trajnostni razvoj, 
- narodna pripadnost (narodna identiteta, kulturna in zgodovinska dediščina ipd.), 
- evropska in svetovna kulturna dediščina (poznavanje in strpnost do drugih kultur, globalizacija 

ipd.), 
- sodelovanje v skupnosti (aktivno državljanstvo, razvoj in posebnosti skupnosti, poznavanje 

pravnega sistema, državnih institucij, vloga civilne družbe ipd.), 
- medgeneracijsko sodelovanje ipd. 

 

V Izhodiščih je obrazložen tudi status javne veljavnosti programov, glede na to, da se v obeh vrstah 

programov pridobi potrdilo o usposabljanju, ki je javna listina in ga izda izvajalec programa. Izhodišča 

pojasnjujejo , da je mogoče javnoveljavnost znanja pridobljenega z JVPO uveljavljati na dva načina (str. 

19):  

- »Programi so lahko pripravljeni tako, da predvidevajo tudi zunanje preverjanje znanja. V tem 
primeru program vključuje izpitne kataloge za zunanje preverjanje znanja, ki se predložijo 
strokovnemu svetu v potrditev skupaj s programom. Če je bil program brez predvidenega 
zunanjega preverjanja znanja že sprejet in se izvaja, pa se pokaže tehtna potreba po takem 
preverjanju znanja, se strokovnemu svetu lahko naknadno predložita utemeljitev, zakaj bi 
uvedli zunanje preverjanje znanja, in katalog za zunanje preverjanje znanja.  

- V skladu s 15. členom ZIO-1 je za vse programe mogoče tudi izpeljati postopke ugotavljanja 
enakovrednosti izobrazbenega standarda. Znanje iz splošnoizobraževalnih vsebin, za katere je 
Strokovni svet ugotovil enakovredni izobrazbeni standard, se upošteva pri nadaljnjem 
izobraževanju. V potrdilu o uspešno opravljenem usposabljanju, ki je javna listina, izvajalec 
navede, kateremu izobrazbenemu standardu je pridobljeno znanje enakovredno.« 
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V zvezi s tem še omenjamo, da ZIO-1 v 64. členu določa izdajo javne listine, in sicer določa, da izvajalec 

javnoveljavnega izobraževalnega programa za odrasle, izda udeležencu v tem programu potrdilo o 

usposabljanju, ki je javna listina, s prilogo, ki vsebuje popis znanj in veščin, pridobljenih v programu. 

 

ZIO-1 prav tako opredeljuje prehodno obdobje za javnoveljavne programe, sprejete pred ZIO-1 leta 

2018. Na primer za javnoveljavni izobraževalni program Računalniška pismenost za odrasle je 

predvideno, da se ne glede na pogoje za strokovne delavce iz 19. člena ZIO-1, lahko izvaja do sprejetja 

prenovljenega ali novega programa. V 75. členu je tudi določeno, da se javnoveljavni izobraževalni 

programi za odrasle, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 

110/06 – uradno prečiščeno besedilo), uskladijo s tem zakonom v letu dni po uveljavitvi tega zakona. 

 

Za pripravljavce JVPO so v Izhodiščih opredeljena vodila in pogoji za pripravo programov in obravnavo 

na strokovnem svetu. Navedene pogoje upošteva tako pripravljalec programa kot tudi Strokovni svet pri 

obravnavi programa. Pogoji za načrtovanje in obravnavo programov so naslednji:  

- Program prispeva k uresničevanju nacionalnih ciljev izobraževanja odraslih na različnih 
področjih (npr. izobraževanje, delo, kmetijstvo, zdravstvo, kultura, okolje, notranje zadeve 
idr.).  

- Program prispeva k uresničevanju mednarodnih ciljev izobraževanja odraslih na različnih 
področjih.  

- Program se odziva na ugotovljene potrebe, ki izhajajo iz analize potreb, raziskav, študij ipd., 
opravljenih na nacionalni ravni. 

- V program so vključene bralne, pisne, računske in digitalne spretnosti.  
- Program traja najmanj 100 ur.  
- V programu je navedena ocena ravni znanja in spretnosti glede na opisnike SOK.   

 

V Izhodiščih so na novo v izobraževanju odraslih opredeljeni in opisani dve vrsti programov glede na 

vsebinsko zasnovo in strukturo: 

- program, ki je zasnovan modularno, in 
- program, ki je zasnovan enovito po vsebinskih sklopih.   

V programih formalnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe se za prikaz strukture in vsebin 

programa, členjenih na zaokrožene enote, uporablja izraz »predmetnik«. Medtem ko je za JVPO 

značilno, da se vsebine ne členijo na predmete, ampak na druge vsebinske enote, kot je modul ali 

vsebinski sklop. Zato se je izraz »predmetnik« nadomestil z izrazom »struktura in vsebinska zasnova 

programa«. Izhodišča tudi določajo, da Strokovni svet potrdi 80 % programa, in sicer za obvezni in izbirni 

del. Izvajalec določi 20 % programa, in sicer za odprti del.  

 

Javnoveljavni programi v novi ReNPIO 2022-2030 

JVPO je dano pomembno mesto v novem strateškem dokumentu ReNPIO 2022-2030. Med ključnimi 

izzivi za razvoj izobraževanja odraslih je med drugim poudarjeno, da se na podlagi Izhodišč za pripravo 

javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle pripravijo modularne oblike programov ter k razvoju 

programov povabijo ministrstva. Ter v nadaljevanju, da je potrebno spodbujati razvoj novih programov 

in omogočiti povečanje deleža vključenih, saj ti programi pomembno pripomorejo k osebnemu razvoju 

posameznika, večji zaposljivosti in krepijo družbeno vključenost in delovanje. To je skladno tako z določili 

v ZOI-1 kot tudi z Izhodišči, slednja tudi posebej izpostavljajo, da z JVPO udejanjamo javni interes in 

omogočamo doseganje nacionalnih razvojnih ciljev na različnih področjih kot so npr. izobraževanje, delo, 

kmetijstvo, zdravstvo, kultura, okolje, notranje zadeve idr.. Res pa je, da je za premike na področju 

priprave in izvajanja JVPO potreben čas, ustrezne spodbude in podpora resorjem pri pripravi programov 

ter tudi osveščanje deležnikov o vlogi in pomenu  JVPO. Prav tako je potrebno presoditi, če določbe ZOI-
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1 v zvezi s strokovnimi delavci v VIZ, ki lahko izvajajo JVPO,  morebiti ne izključujejo strokovnih delavcev, 

ki bi bili izvajalci JVPO v drugih resorjih.   

 

V novi ReNPIO je eden od ključnih strateških ciljev zviševanje ravni temeljnih zmožnosti in izboljšanje 

splošne izobraženost odraslih. Med ciljnimi skupinami nacionalnega programa so med drugimi navedeni 

tudi odrasli z nizko razvitimi temeljnimi zmožnostmi ne glede na zaposlitveni položaj, starost oziroma 

druge značilnosti; ter odrasli, ki potrebujejo izboljšanje splošne izobraženosti za osebne potrebe in 

reševanje izzivov skupnosti. 

 

JVPO so umeščeni v prvo prednostno področje nacionalnega programa, in sicer v splošno neformalno 

izobraževanje odraslih. Pri tem je navedeno, da prvo prednostno področje vključuje razvoj in izvajanje 

javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, 

in razvoj ter izvajanje neformalnih izobraževalnih programov za odrasle (ZIO-1, 6. člen), ki temeljijo na 

načelih in ciljih javnega interesa na področju izobraževanja odraslih. 

 
Posebej so javnoveljavni programi navedeni še med ukrepi, in sicer je za JVPO načrtovano razvijanje in 

izvajanje javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna 

izobrazba za zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti ter izboljšanje splošne izobraženosti. Ti 

programi (torej tako programi za zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti kot tudi programi 

za dvig splošne izobraženosti) so povezani z raznovrstnimi vsebinami različnih področij za krepitev tako 

imenovanih spretnosti za življenje: npr. bralna pismenost; trajnostni razvoj, zaščita okolja, blažitev 

podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, krožno gospodarstvo in podobno; energijska pismenost; 

finančna pismenost; medijska pismenost; aktivno državljanstvo; digitalna pismenost; preventivni 

programi s področja zdravja in izboljšanje zdravstvene pismenosti; prometna varnost; kmetijska 

dejavnost in dejavnosti za razvoj podeželja in podobno; kulturna pismenost, kulturno-umetnostna 

vzgoja, kulturna zavest in izražanje ter ustvarjalne industrije in podobno; jezikovno izobraževanje 

odraslih v zvezi z jezikovnimi viri in tehnologijami; jezikovno usposabljanje za izboljšanje jezikovnih 

zmožnosti, vključno z učenjem slovenskega jezika kot drugega jezika; solidarnost, sodelovanje in 

izmenjave znanja in izkušenj med generacijami; razvoj kritičnega mišljenja, demokratičnega sodelovanja 

v družbenih procesih in družbeno odgovornega ravnanja; krepitev spretnosti in dejavnosti za družbeno 

vključenost; razvoj spretnosti starejših za vključevanje v VŽU; razvoj spretnosti delodajalcev za krepitev 

vključevanja v VŽU; krepitev sodelovanja v skupnosti, skupnostno učenje; zdrav življenjski slog; 

ohranjanje in krepitev narodne identitete; medkulturni dialog in sobivanja različnih kultur in podobno 

(ReNPIO 2022-2030, ACS, str. 50-51).  

 
Poleg razvoja javnoveljavnih programov na navedenih področjih, so predvideni še drugi ukrepi s katerimi 
se želi omogočiti širitev ponudbe teh programov za odrasle, predvideni je med drugim: 

- sodelovanje z ministrstvi, vladnimi službami in uradi, izvajalci, gospodarskimi in drugimi 
združenji, nevladnimi organizacijami, samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki 
za razvoj in izvajanje teh programov; 

- zagotavljanje zbiranja podatkov za spremljanje vključevanja v javnoveljavne izobraževalne 
programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba; 

- oblikovanje standardov in normativov za izvajanje javnoveljavnih izobraževalnih programov za 
odrasle in neformalnih izobraževalnih programov za odrasle. 

 
Za uresničevanje ciljev in ukrepov iz prvega prednostnega področja so predvideni tudi naslednji 
kazalniki:  



12 
 

- V javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna 
izobrazba, se bo vključilo najmanj 70 % več odraslih kakor leta 2019.5 

- Delež odraslih v starosti od 24 do 65 let z najnižjimi dosežki v besedilnih in matematičnih 
spretnostih se bo znižal z 31 % (PIAAC 2016) na manj kot 20 %. 

- Delež odraslih v starosti od 16 do 74 let z doseženimi najmanj temeljnimi digitalnimi spretnostmi 
bo 70 % do leta 2030.  

 
 

2.2 Predstavitev obstoječih JVPO 

V Sloveniji je razvitih okoli 20 JVPO, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba (dostopni so v 
programoteki ACS). Prvi javnoveljavni programi so nastali po letu 1996, še posebej pa v času po 
kurikularni prenovi izobraževanja konec 90-ih let. V desetletju po kurikularni prenovi je bilo obdobje 
živahnega razvoja tovrstnih javnoveljavnih programov za odrasle. Vsebine javnoveljavnih programov 
kažejo na to, da so programi nastajali na podlagi ocenjenih potreb v določenih časovnih obdobjih ali pa 
na podlagi sprejetih predpisov, ki urejajo na primer trg dela. Programe bi lahko razvrstili po vsebini v 
naslednje sklope:  

- Programi za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih, 
- Programi za učenje tujih jezikov za odrasle, 
- Programi za dvig splošne izobraženosti,  
- Programi za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika. 

 

2.2.1 Programi za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih 

V pregled programov za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti smo zajeli dve vrsti javnoveljavnih  
programov, in sicer programe iz skupine programov Usposabljanje za življenjsko uspešnost. V pregled 
dodajamo še javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle (krajše RPO), ki sicer po zasnovi 
ne sodi med javnoveljavne programe za dvig pismenosti, razvija pa računalniško pismenost, ki je ena od 
temeljnih zmožnosti. 
  
Prav je, da predstavitev javnoveljavnih programov začnemo s programi za dvig pismenosti, saj je bil 
prvotni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost (s kratico UŽU), prvi javnoveljavni program za 
odrasle v Sloveniji. Njegov namen je bil dvig pismenosti odraslih in je predstavljal novost med 
izobraževalnimi programi za odrasle tako po vsebini kot po oblikah izvedbe. Program je nastal v 
sodelovanju Zveze ljudskih univerz Slovenije in Andragoškega centra Slovenije. Potrdil ga je leta 1995 
takratni Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje. Izvorna značilnost programa je bila ta, da je bila 
ugotovljena enakovrednost splošno izobraževalnega dela programov USO (takrat veljavni programi 
poklicnega usposabljanja za opravljanje povečini pomožnih del v posameznih poklicih kot npr. pomočnik 
kuharja, vrtnarja ipd.). Program UŽU se je lahko izvajal samostojno ali kot del določenega programa USO. 
Potrdilo, ki so ga prejeli odrasli udeleženci programa UŽU, po uspešnem zaključku programa, je imelo 
javno veljavo, saj so ga odrasli lahko uveljavljali za priznavanje splošnega dela programov USO.  Programi 
USO so bili ukinjeni leta 1999 in s tem je prenehala javna veljavnost programa UŽU. Posledično se ta 
nekaj let ni izvajal, tudi kot samostojen program ne.        
 
Za ponoven vznik programov pismenosti sta bila ključni dve okoliščini. Prva ja ta, da so bili leta 2000 
objavljeni podatki Mednarodnega raziskave pismenosti odraslih, ki je potekala v Sloveniji pod okriljem 
OECD. Rezultati raziskave, ki je zajela vzorec populacije odraslih od 16. do 65. leta, so pokazali 
nepričakovano velik zaostanek Slovenije za razvitimi državami sveta. Raziskovalci področja so med 

                                                           
5 Ta kazalnik je za obstoj in obseg izvajanja javnoveljavnih programov v prihodnjih letih zelo ključen. Vprašanje pa je, katere 
baze podatkov oziroma evidence se bo upoštevalo kot izhodišče za določitev obsega vključitev odraslih v te programe v 
izhodiščnem letu. Enotna evidenca o vključitvah v te programe ne obstaja.  

https://www.acs.si/knjiznica-in-viri/programoteka/
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letoma 2001 in 2006 izpeljali manjše raziskave, ki so pokazale, kakšne so izobraževalne potrebe 
posameznih ciljnih skupin ter njihove možnosti in priložnosti za izobraževanje v okolju, kjer živijo. 
Ugotavljalo se je, kakšne so njihove pisne prakse ter možnosti za razvoj in ohranjanje pismenosti. Na 
podlagi teh raziskav ter ob upoštevanju nekaterih izkušenj pri izvajanju programov UŽU v devetdesetih 
letih, se je postopoma začela razvijati paleta javnoveljavnih programov za razvoj pismenosti odraslih 
(Možina, v Javrh (ur.), 2011, str. 29). Druga okoliščina je sledila čez nekaj let, povezana je z novimi 
priložnostmi za sofinanciranje izobraževanja odraslih iz sredstev Evropskega socialnega sklada (krajše 
ESS). Sredstva ESS so v letih, ki so sledila, omogočala razvojno delo in izobraževanje učiteljev kot tudi 
izvajanje programov. Prav od samega začetka izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji po 
pristopu Slovenije leta 2004 in vse do danes, se ti programi kot tudi njihov razvoj sofinancirajo iz sredstev 
kohezijske politike in sicer prek javnih razpisov.  
 
Programe UŽU zdaj sestavlja vrsta javnoveljavnih programov za zviševanje pismenosti in temeljnih 
zmožnosti, ki slonijo na izvirnem slovenskem modelu izobraževanja ranljivih skupin odraslih in na 
aktualnih potrebah odraslih udeležencev. S programi iz sklopa programov Usposabljanje za življenjsko 
uspešnost sledimo izvirnemu modelu izobraževanja ranljivih skupin v Sloveniji. Udeleženci v programu 
v resnici pridobijo tudi temeljno znanje pismenosti (branje, pisanje, računanje in digitalne spretnosti). 
To so spretnosti, ki se razvijejo ob zadovoljevanju posebej izpostavljene potrebe, poimenujemo jo lahko 
»izhodiščna potreba«. Zaradi pazljivo strukturiranih dejavnosti v programu udeleženci tudi berejo, 
čeprav te dejavnosti načeloma v vsakdanjem življenju ne marajo in je ne obvladajo dobro; pripovedujejo 
in sporočajo svoja stališča, čeprav se težko izrazijo; izračunavajo konkretne podatke, čeprav so pozabili 
šolsko matematiko in računske operacije, uporabljajo digitalne medije za sporočanje in urejanje zadev 
– vse to počnejo zato, ker želijo izpolniti svojo potrebo. Ta je v izhodišču posameznega programa posebej 
izpostavljena, udeleženci pa se vedno znova ob pomoči učiteljev in mentorjev vračajo k njej. Spretnosti 
branja, pisanja, računanja in digitalne spretnosti se s tem postavijo na svoje pravo mesto – so le orodje, 
sredstvo za zadovoljitev potrebe. Niso več cilj sam na sebi. Programi so različni, njihovi kurikuli 
omogočajo obširnejše ali bolj skromno urjenje teh spretnosti, vendar nikoli z namenom, da bi 
udeleženec na koncu dobil oceno, koliko zna brati, pisati ali računati. Oceni se sam, po rezultatu, 
povezanem z »izhodiščno potrebo«. Posredno ga oceni tudi okolje, iz dosežkov. Spremembo oziroma 
dosežke mu priznajo soudeleženci, učitelji, družina.  
 
Različni programi UŽU predstavljajo različne kontekste učenja pismenosti in temeljnih zmožnosti za 
odrasle in naslavljajo različne ciljne skupine.  V pregled so vključeni naslednji programi, ki so v 
nadaljevanju tudi kratko predstavljeni:  

- UŽU – Beremo in pišemo skupaj (UŽU BIPS), 
- UŽU – Izzivi podeželja (UŽU IP), 
- UŽU – Most do izobrazbe (UŽU MI), 
- UŽU – Moje delovno mesto (UŽU MDM), 
- UŽU  - Moj korak (UŽU MK), 
- UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU RŽU). 

   
Program Beremo in pišemo skupaj je javnoveljavni program družinske pismenosti namenjen manj 
izobraženim staršem, ki imajo  otroke v nižjih razredih osnovne šole (1. do 4. razreda osemletke ali prvo 
triletje devetletke). Pri odraslih, ki so se prenehali izobraževati po največ desetih letih in se v vlogi staršev 
počutijo odgovorne za šolanje svojih otrok, je mogoče pričakovati še tele socialno-psihološke značilnosti: 
motiviranost za pomoč otrokom pri učenju, motiviranost za izboljšanje pismenosti za lastne potrebe, 
pomanjkljivo obvladanje šolskih spretnosti in učnih metod/tehnik, pomanjkljiva splošna poučenost in 
zastarelo znanje, obremenjenost z delovnimi in družinskimi obveznostmi in pomanjkanje prostega časa. 
Cilj programa je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem 
življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju. Ti cilji zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in 
spretnosti, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo. Program 
cilje definira še nekoliko podrobneje, in sicer po posameznih področjih programa. Na področju 

http://programoteka.acs.si/PDF/UZU_IP_program.pdf
https://www.acs.si/digitalna-bralnica/izobrazevalni-program-za-odrasle-uzu-bips/


14 
 

Temeljnega znanja in spretnosti je predvideno obnavljanje in pridobivanje temeljnih spretnosti, 
povezanih s pismenostjo, usposabljanje za iskanje, izbiro in rabo informacij ter spoznavanje učnih metod 
za razvijanje temeljnih spretnosti pri otrocih. Področje Socialnih  spretnosti spodbuja k demokratičnim 
odnosov med otroki in starši, ki naj bi se iz skupnega učenja in igre prenesli tudi v druge družinske 
dejavnosti. Vseživljenjsko učenje usmerja vse družinske člane v skupne dejavnosti, ki razvijajo bralno 
kulturo, pridobivanje dobrih izkušenj z učenjem, ki motivirajo za sprejemanje učenja kot dejavnosti, ki 
je sestavni del življenja (vseživljenjsko učenje). Prek  Aktivnega državljanstva se ugotavljajo vloge odraslih 
v družini in v družbi, vrednote in sprejemanje drugačnosti ter spoznavanje pravic in obveznosti staršev.  
 
Program Izzivi podeželja je javno veljavni splošno izobraževalni program, namenjen manj izobraženim 
prebivalcem podeželja, spodbuja jih k pridobivanju temeljnih znanj in spretnosti, s katerimi bodo lažje 
prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanja 
svojega ekonomskega in socialnega položaja. Pomemben cilj programa je tudi motiviranje udeležencev 
za pridobivanje novih znanj za izvajanje dejavnosti na podeželju (bodisi v povezavi z osnovno ali 
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji). Ciljno skupino predstavljajo manj izobraženi odrasli (deset ali manj 
let šolanja), pretežno prebivalci podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih 
znanj za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti 
na podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji). Glede na to se pri 
udeležencih pričakujejo naslednje značilnosti v učni situaciji: slabe izkušnje s šolanjem in šibka 
poučenost, pomanjkljive spretnosti v komunikaciji, iskanju in izbiri informacij in na splošno pri dejavnem 
vključevanju v širšo družbeno skupnost, podcenjevanje pomena splošne izobraženosti, pomanjkljiva 
ozaveščenost o pomenu ohranjanja tradicije in kulture za skladen trajnostni razvoj podeželja, manjša 
prilagoditev hitrim spremembam, neustrezna percepcija gospodarskih možnosti v okolju 
(neperspektivnost), pomanjkljivo prepoznavanje lastnih potencialov, pomanjkljivo poznavanje 
priložnosti za različne dejavnosti, ki jih ponuja podeželje'. Cilji programa so operacionalizirani po 
posameznih področjih: področje temeljnih znanj in spretnosti obsega obnavljanje in pridobivanje 
temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo in prepoznavanjem zaposlitvenih priložnosti na 
podeželju, računalniško opismenjevanje, osnove podjetništva itd. Področje socialnih zmožnosti obsega 
spretnosti obvladovanja socialnih odnosov v skupini, načrtovanje lastne izobraževalne in poklicne poti 
itd. Področje vseživljenjskega učenja se ukvarja s spodbujanjem razvoja učne tehnike, potrebnih za 
izobraževanje, motiviranje za izobraževanje, sprejemanje načel vseživljenjskega učenja idr. Področje 
aktivnega državljanstva pa obsega aktivno državljanstvo, kjer spoznajo vlogo odraslega v širšem 
socialnem kontekstu, svoje pravice in dolžnosti, prepoznavanje vrednot in drugačnosti  in podobno.     
 
Program Most do izobrazbe je javno veljavni in splošno izobraževalni program namenjen odraslim, ki so 
že vključeni, ali se šele nameravajo vključiti v nadaljnje formalno izobraževanje. Pri izobraževanju so 
temeljne spretnosti, povezane s pismenostjo, ključnega pomena za ustvarjanje vsebin in za izkazovanje 
pridobljenega znanja, navsezadnje tudi za uspešnost na zahtevnejšem delovnem mestu. Posebna 
pozornost je posvečena spoznavanju učnih metod, kar udeležencem omogoča lažje in učinkovitejše 
obvladovanje učne snovi pri nadaljevanju šolanja. Program ciljno skupino za program UŽU-MI 
opredeljuje kot …manj izobraženi odrasli, ki so se šolali deset let ali manj in želijo nadaljevati šolanje ali 
se že izobražujejo«. Pri odraslih z manj kot 10 let šolanja lahko pričakujemo še naslednje značilnosti, ki 
delno izhajajo iz prej navedenih psiho-socialnih značilnosti posameznika: praviloma slabši gmotni 
položaj, neugodne psihosocialne učinke izključenosti iz delovnega okolja(depresivnost), pomanjkljivo 
obveščenost o možnostih za izobraževanje in zaposlovanje ter obremenjenost z delovnimi in družinskimi 
obveznostmi in pomanjkanje prostega časa. V programu se pričakujejo posamezniki z naslednjim 
osebnostno-psihološkim profilom: manjša motiviranost za izobraževanje (šibka splošna poučenost, 
slabe izkušnje s šolanjem), pomanjkljive spretnosti v komunikaciji, iskanju in izbiri informacij in na 
splošno pri dejavnem vključevanju v širšo družbeno skupnost, pomanjkljivo poznavanje učnih tehnik. Cilj 
programa je omogočiti, da bi posamezniki, ki se vključujejo v nadaljnje formalno strokovno izobraževanje 
obnovili ali pridobili temeljno znanje in spretnosti, ki jim omogoča lažje obvladovanje nove učne snovi. 

https://www.acs.si/digitalna-bralnica/izobrazevalni-program-za-odrasle-uzu-ip/
https://www.acs.si/digitalna-bralnica/izobrazevalni-program-za-odrasle-uzu-mi/
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Ti cilji zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti, usposabljanje za 
vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo.  
 
Program Delovno mesto je javno veljavni splošno izobraževalni program, namenjen ciljni skupini manj 
izobraženih zaposlenih, ki opravljajo enostavna, manj in srednje zahtevna ter zahtevna dela. Program je 
prav tako namenjen zaposlenim na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije in 
prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo ter zaposleni, ki želijo pridobiti osnovnošolsko 
ali poklicno izobrazbo. Skupno tem zaposlenim je, da imajo praviloma največ 10 let šolanja, da delajo 
povečini na enostavnih do srednje zahtevnih in zahtevnih delih, da jih delodajalci praviloma ne 
spodbujajo k učenju, prav tako tudi sami niso motivirani za učenje, saj nimajo primernih informacij in 
priložnosti niti zaupanja v izobraževanje kot sredstvo, ki bi lahko zboljšalo njihov poklicni položaj in 
njihovo bodočnost, hkrati pa so najbolj prizadeti pri uvajanju tehnoloških in drugih novosti v podjetjih. 
V programu se pričakujejo predvsem odrasli udeleženci, stari nad 26 let. Splošni cilji programa so: 
spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti pri posameznikih in skupinah za kakovostno opravljanje dela 
oziroma izpolnjevanje zahtev in nalog na delovnem mestu, ki ga zasedajo; usposabljanje posameznikov 
in skupin za nenehno izboljševanje/izpopolnjevanje temeljnih zmožnosti za samostojno in dejavno 
opravljanje delovnih nalog ter zahtev, ki jih prinaša razvoj dela in delovnega mesta (razvoj tehnologije, 
organizacijske spremembe, poslovne spremembe); spodbujanje posameznikov in skupin za ustvarjalno, 
inovativno in odgovorno opravljanje dela ter skrb za njihov poklicni in osebnostni razvoj; ustvarjanje 
pogojev za ohranjanje in zviševanje ravni temeljnih zmožnost na delovnem mestu; spodbujanje 
zaposlenih za zviševanje izobrazbene ravni ter ustvarjanje pogojev za osebnostni razvoj. V primerjavi z 
drugimi javnoveljavnimi programi UŽU je področje temeljnih zmožnosti v tem programu zastavljeno bolj 
specifično, saj je zaradi različnih, pogosto konfliktnih interesov, večja tudi kompleksnost problemov 
delovnega mesta in trga delovne sile v primerjavi z družinskim, šolskim okoljem ali podeželjem. Program 
DM je naslednik programa UŽU Moje delovno mesto, ki je odstopal od drugih programov po dolžini in 
standardih znanja. Namreč v starem programu so bili standardi znanja definirani kot standardi, ki so 
primerljivi s standardi v formalnem šolskem izobraževanju in tudi v razvijajočem se sistemu nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij. Priznana je bila enakovrednost standardov znanj v programu UŽU MDM z 
ustreznimi standardi v programih OŠO, NPI in SPI. Enakovrednost standardov znanja je bila priznana z 
namenom, da bi odraslemu, ki obiskuje program in doseže standarde zmožnosti, predvidene s 
programom, to olajša upoštevanje tega znanja pri vključevanju v programe poklicnega izobraževanja. Ta 
cilj programa se je uresničeval v omejenem obsegu, zato se je program skrajšal na 100 ur, enakovrednost 
standardov znanja pa ni več določena s programom.  
 
Program Moj korak je javno veljavni splošno izobraževalni program pripravljen za odrasle s posebnimi 
potrebami. Ciljno skupino predstavljajo osebe, ki v vsakdanjih situacijah potrebujejo pomoč za 
doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje 
pa potrebujejo tudi boljše obvladanje temeljnih spretnosti. V ciljni skupini so zajete tudi odrasle osebe 
s posebnimi potrebami, ki so zaključile ali prekinile izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe. To so osebe s primanjkljaji na 
posameznem področju učenja, osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne osebe, 
gluhe in naglušne osebe, dolgotrajno bolne osebe, osebe z govornimi in jezikovnimi motnjami, gibalno 
ovirane osebe, ki so bile že v osnovnošolskem in srednješolskem obdobju usmerjene v posebne, zanje 
prilagojene programe in oblike pomoči. Pričakujejo se udeleženci z naslednjimi značilnostmi: šibko 
splošno poučenost, slabe izkušnje s šolanjem, pomanjkljive spretnosti v komunikaciji, iskanju in izbiri 
informacij in na splošno pri dejavnem vključevanju v širšo družbeno skupnosti, težave pri prenosu znanj 
in spretnosti v praktično življenje, težave pri vključevanju v okolje in manjšo iznajdljivost v vsakdanjih 
situacijah ter drugačna čustvena odzivnost. Njihove psihosocialne značilnosti so: slab gmotni položaj, 
neugodne psihosocialne učinke izključenosti iz delovnega okolja (npr. depresivnost), pomanjkljivo 
obveščenost o možnostih za izobraževanje in zaposlovanje, pomanjkljivo osveščenost o kakovostnem 
preživljanju prostega časa v okolju, manjšo samostojnost oziroma odvisnost od drugih odraslih oseb. Cilj 
programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja spretnosti, kar bi udeležencem omogočalo 

https://www.acs.si/digitalna-bralnica/izobrazevalni-program-za-odrasle-uzu-dm/
https://www.acs.si/digitalna-bralnica/izobrazevalni-program-za-odrasle-uzu-mk/
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lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, 
vključevanje v različne družbene dejavnosti in dvig samozavesti ter dvig kakovosti življenja. Ti cilji se 
uresničujejo s pridobivanjem temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti z usposabljanjem za 
vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo, skratka s pridobivanjem znanj za čim bolj enakovredno in 
optimalno vključevanje  v okolje.  
 
Program Računalniška pismenost za odrasle je javno veljavni program namenjen popularizaciji in 
spodbujanju splošne računalniške pismenosti med odraslimi. Ciljno skupino predstavljajo odrasli, ki sicer 
pri svojem delu in doma, nimajo dostopa do računalnika in ki računalnika še niso uporabljali ter si želijo 
pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega in vsakdanjega življenja. Cilj programa je 
osnovno računalniško usposabljanje, ki omogoča aktivno vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede na 
starost ali doseženo izobrazbo. V programu udeleženci pridobijo znanje iz naslednjih področij: 
spoznavanje osnovnih komponent računalnika in razumevanje nekaterih osnovnih pojmov informacijske 
tehnologije; uporaba osnovnih funkcij osebnega računalnika in operacijskega sistema; uporaba 
organiziranja in upravljanja z nosilci podatkov in datotekami; pisanje, oblikovanje in tiskanje besedil in 
uporaba glavnih spletnih storitev in elektronske pošte. Program RPO je tako bil zamišljen kot »vstopno 
mesto« za pridobivanje osnov računalniške pismenosti, torej znanj in spretnosti, ki jih odrasli 
potrebujejo za komunikacijo v sodobni informacijski družbi. Po vsebini, obsegu in ravni zahtevnosti 
program ustreza standardu znanj in spretnosti za kvalifikacijo računalniške pismenosti v programih 
nižjega poklicnega izobraževanja. 
 
Nacionalna evalvacija javnoveljavnih programov, ki je bila opravljena v letih 2009-2010, je potrdila 
ustreznost programske zasnove, namena in ciljev programov. Takrat je bila tudi sprejeta odločitev, da 
se pri opredeljevanju področij temeljnih zmožnosti vključenih v javnoveljavne programe za razvoj 
pismenosti in temeljnih zmožnosti, v slovenskem prostoru opremo na Evropski referenčni okvir ključnih 
kompetenc, ki je bil januarja 2018 revidiran, junija 2018 je bilo izdano Priporočilo Sveta o ključnih 
kompetencah za vseživljenjsko učenje. V Sloveniji se je uveljavil nekoliko drugačen prijem pri izboru 
temeljnih možnosti  kot v evropskih političnih pobudah. Izbor izhaja iz dvajsetletnih izkušenj slovenskih 
strokovnjakov pri izvajanju programov izobraževanja za ranljive skupine. Izbranih in v model umeščenih 
je osem temeljnih zmožnosti: sporazumevanje v maternem jeziku (tudi jedrna pismenost), 
sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti, matematična kompetenca, digitalna pismenost, 
učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest 
in izražanje. Za razvijanje konkretnega procesa učenja pa sta tako opredelitev modela temeljnih 
zmožnosti kot sam izbor osnovnih in prečnih temeljnih zmožnosti presplošna. Zato je pri razvijanju in še 
posebno pri izpeljevanju izobraževalnih programov nujno izhajati iz spoznanj o  izobraževalnih potrebah 
in interesih posamezne ciljne skupine. 
 
Programi UŽU in program RPO so bili med leti 2020 in 2022 v okviru razvojnega projekta NPO Strokovna 
podpora razvoju temeljnih kompetenc 2016-2022 usklajeni z Izhodišči za pripravo javnoveljavnih 
programov za odrasle, programe je obravnaval in sprejel Strokovni svet za izobraževanje odraslih na 
114. seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, ki je potekala junija 2022. S 
posodobitvijo programov pa se odpirajo še nove možnosti: priznanje naj bi končno udeleženec dobil v 
tudi izobraževalnem sistemu, in sicer s pomočjo priznavanja posameznih delov zmožnosti (javno 
veljavna listina, primerjava s Slovenskim ogrodjem kvalifikacij) (Javrh, 2011).  
 

 Izvajanje programov za razvoj pismenosti v preteklosti 
Iz poročila Nacionalne evalvacije javnoveljavnih programov UŽU (2010) razberemo, da se izvedbe 
programov UŽU se od leta 2005, praktično v celoti sofinancirajo prek javnih razpisov iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport.  Za brezposelne udeležence, ki jih je v 
program napotil Zavod RS za zaposlovanje, pa je pravice iz naslova brezposelnih udeležencev v 
izobraževanju denarno pokrival Zavod (za programe MI, IP in MK, ki so bili v tistem obdobju vključeni v 
program Aktivne politike zaposlovanja).  Le med leti 2003 in 2005 se je iz nacionalnih sredstev financiralo 

http://programoteka.acs.si/PDF/racunalniska_pismenost_za_odrasle.pdf
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po 20 skupin programov letno, in sicer programa Most do izobrazbe in Beremo in pišemo skupaj. Šele s 
sprejetjem prve Resolucije nacionalnega programa o izobraževanju odraslih leta 2004 in s pričetkom 
njenega izvajanja v letu 2005, ki sovpada tudi s pričetkom koriščenja sredstev ESS, se je število izvedb 
programov UŽU postopoma povečevalo.  Sredstva iz ESS so bila v tem obdobju namenjena tudi razvoju, 
saj so v letih 2004-2005 nastali 3 novi programi (Izzivi podeželja, Moj korak in Moje delovno mesto). V 
pregled izvajanja teh programov za potrebe evalvacijske študije so bile zajete vse izvedbe programov 
med leti 2003 in 2009. Skupaj je bilo v vseh letih izpeljanih 348 skupin programov UŽU. Podatki iz 
razpisov od leta 2003 do 2009 kažejo, da je bilo največ izvedb programa UŽU-BIPS, sledi program UŽU-
MI, nato program UŽU-MDM in najmanj izvedb programa UŽU-MK. Regijska razmestitev pove, da se je 
v savinjski regiji izpeljalo največ izvedb programov, in sicer 99, sledijo ji podravska, goriška in pomurska 
z okoli 40 izpeljanimi programi. Najmanj izvedb programov UŽU je bilo v spodnje-posavski in zasavski 
regiji, saj tam praktično ni bilo izvajalcev teh programov.    
 
Na ravni vseh programov UŽU je bila realizacija programov 92,2%, kar ocenjujemo kot zelo zadovoljivo, 
saj se v programe vključujejo najbolj ranljive skupine odraslih, ki jih je izjemno težko animirati in 
motivirati za vključitev v izobraževanje.  Realizacija je v primerih programov IP in MDM celo presegla s 
strani izvajalcev načrtovane vključitve.  
 
Razmerje vključitev med posameznimi programi UŽU pa pokaže, da se je največ udeležencev vključilo v 
programe UŽU MI in UŽU BIPS, in sicer 80% vseh udeležencev programov UŽU. Le 20% odraslih se je 
vključilo v vse 3 druge programe skupaj: UŽU-IP (14%), UŽU-MK (4%) in UŽU-MDM (3%). To razmerje 
nazorno prikazuje preglednica in slika, ki prikazujeta število načrtovanih in dejansko vključenih 
udeležencev v programe UŽU.  
 
Preglednica: Število udeležencev v programih UŽU od 2003 do 2009 

program  Št. načrtovanih vključitev6  Št. realiziranih vključitev  

delež od 

vseh 

vključitev 

delež od 

načrtovanih 

UŽU-MI 1541 1421 39 92,2 

UŽU-BIPS 1581 1391 40 88,0 

UŽU-IP 530 551 14 104,0 

UŽU-MDM 111 127 4 114,4 

UŽU-MK 146 146 3 100 

Skupaj 3909 3636 100 92,2 

Vir: Nacionalna evalvacija JVPO, 2010.  

 

Slika: Število udeležencev v programih UŽU od 2003 do 2009 
 

                                                           

6 Načrtovano število udeležencev, kot so ga predvideli izvajalci v skladu s številom izvedb.  
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Vir: Nacionalna evalvacija JVPO, 2010. 

Pregled izvedb teh programov je po mnenju nosilcev evalvacije odraz politike načrtovanja financiranja 
programov, na eni strani financiranja usposabljanja učiteljev in širjenja omrežja izvajalcev ter na drugi 
strani obsega financiranja izvedb programov. Dejstvo je namreč, da se ti programi v celoti financirajo iz 
javnih sredstev.  Zdi se, da je odločitev načrtovalcev politike izobraževanja odraslih, da se programi za 
najbolj ranljive skupine odraslih v celoti financirajo iz javnih sredstev, zgrešena, saj: 

- ni zagotovila enakomernega širjenja programov po regijah, 

- ni zagotovila niti enakopravnega dostopa odraslim do teh programov v vseh regijah,  

- ni zagotovila večjega števila izvedb v slabše razvitih regijah, 

- ni zagotovila zadostnega števila usposobljenih učiteljev za posamezne programe.  

Prav tako ni zagotovila stalne ponudbe teh programov, saj se v letu 2008 programi UŽU skorajda niso 
izvajali (vključenih je bilo le 66 udeležencev v program UŽU MI), saj se je v tem letu prejšnji razpis končal, 
nov pa je bil objavljen šele konec leta 2008.   
 
V Nacionalno evalvacijsko študijo so bili vključeni tudi programi usposabljanja učiteljev v programih UŽU. 
Gre za programe temeljnega usposabljanja učiteljev v programih UŽU, ki jih je pripravil Andragoški 
center Slovenije in sodijo v področje stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev v VIZ. Uspešno 
zaključeno temeljno usposabljanje za izvajanje programov UŽU je bilo do sprejetja novega ZIO-1 pogoj 
za izvajanje javnoveljavnih programov UŽU. Programi so bili pripravljeni z namenom, da učitelje 
usposobijo za izvajanje posameznega programa UŽU, predvsem na področju razvoja pismenosti 
odraslih, ki jih študijski dodiplomski programi pedagoških in drugih ustreznih fakultet ne pokrivajo. S 
temi programi je Andragoški center Slovenije vrsto let zapolnjeval praznine na področju pedagoškega in 
andragoškega usposabljanja učiteljev v Sloveniji. Splošni cilji vseh programov Temeljnega usposabljanja 
učiteljev za UŽU programe so bili:  

- poznavanje značilnosti in potreb ciljne skupine posameznih programov UŽU,  

- seznanitev s kurikulom posameznih programov,  

- uporaba didaktičnih andragoških metod, ki omogočajo doseganje programskih ciljev (na primer 

projektno učenje, metoda razprave, metoda dela z besedilom, študij primera itd.),  

- spodbujanje in animiranje udeležencev za dejavno načrtovanje izobraževanja in učenja,  

- spoznavanje psihološkega in družbenega ozadja bralnih, pisnih in računalniških spretnosti,  

- sodelovanje pri svetovanju udeležencem pri vključevanju v nadaljnje izobraževanje,  
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- pridobivanje moderatorskih izkušenj za vlogo učitelja in  

- poznavanje elementov in zakonitosti delovanja skupinske dinamike.   

V letih od 2003 do 2009, se je na Andragoškem centru Slovenije usposabljalo skupaj 158 učiteljev UŽU, 

večina učiteljev se je usposabljala za izvajanje več programov UŽU. Med vsemi učitelji jih je 94 

usposobljenih za izvajanje programa MI, 104 za izvajanje programa BIPS, 45 za izvajanje programa IP, 40 

za izvajanje programa MDM ter 32 za izvajanje programa MK.  

 Izvajanje programa Računalniške pismenost v preteklosti 
Iz podatkov Nacionalne evalvacije se je javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle začel 

izvajati leta 2006. Ker gre za relativno nezahteven program, glede na zahtevane materialne in kadrovske 

pogoje, število razpisanih izvedb pa je bilo veliko, je ta program izvajalo veliko, po statusu različnih 

izvajalcev. Program je izvajalo 61 izvajalcev v različnih regijah, kot prikazuje preglednica število 

udeležencev programa RPO od 2006 do 2010.  

Največ izvedb programa RPO (16,4 %) je bilo v savinski regiji. Razmeroma veliko izvedb je bilo tudi v 

pomurski, jugovzhodni, podravski in gorenjski regiji. Malo izvedb je bilo v spodnje-posavski regiji, nekaj 

več v obalno-kraški in na Koroškem. Po dosegljivih podatkih iz poročil v zasavski regiji ni bilo nobene 

izvedbe programa RPO. 

Največ udeležencev je obiskovalo program RPO leta 2009. Prvi dve leti je bilo število udeležencev 

podobno (cca. 1000). Leta 2008 je bil nov razpis objavljen relativno pozno ob koncu leta, zato je bilo le 

105 udeležencev programa. 

Preglednica: Število udeležencev programa RPO od 2006 do 2010  

  Število udeležencev v programu RPO 

leto realizirano načrtovano 

2006 1018 765 

2007 915 749 

2008 105 264 

2009 1795 2075 

Skupaj 3833 3853 

Vir: Nacionalna evalvacija JVPO, 2010. 

V letu 2006 in 2007 je realizacija nekoliko presegala načrtovano število udeležencev, po letu 2008 pa je 

realizacija nekoliko pod zastavljenim načrtovanim številom vključenih v program RPO. Realizacija 

programa je bila zelo visoka - 99,5 odstotna. 

 

2.2.2 Programi za zviševanje splošne izobraženosti 

Od sprejetja ZIO-1 in Izhodišč za pripravo javnoveljavnih programov za odrasle, kjer so bili opredeljeni 

javnoveljavni programi za zviševanje splošne izobraženosti za odrasle, še ni bil na novo pripravljen in 

sprejet noben tovrstni program. Zato za potrebe tega poročila v to kategorijo umeščamo sedaj veljavne 

javnoveljavne programe, ki jih zaradi vsebine in namena ne moremo uvrstiti v prvo kategorijo.  



20 
 

Projektno učenje za mlajše odrasle  

Med izobraževalne programe za zviševanje splošne izobraženosti  odraslih lahko (pogojno) umestimo 

program Projektno učenje za mlajše odrasle. Javnoveljavni program PUM je bil v Sloveniji razvit z 

namenom zmanjševanja socialne izključenosti najbolj ogrožene skupine mladih šolskih osipnikov v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja Delovanje in proučevanje programa PUM nam je v petnajstih letih 

izostrilo sliko o potrebah populacije, ki se vanj vključuje, hkrati pa je pokazalo tudi na pomanjkljivosti 

programa in nove potrebe mladih, predvsem pa tudi nove priložnosti za razvoj in dopolnitev programa. 

Na podlagi izkušenj programa PUM in ob upoštevanju novih družbenih okoliščin je bil pripravljen nov 

tokrat neformalni program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Ta je nastal na pobudo Sektorja 

za vseživljenjsko učenje Direktorata za trg dela in zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Program PUMO je namenjen  ranljivi skupini mlajših odraslih, ki 

zgodaj opustijo šolanje ali pa si niso pridobili ustrezne izobrazbe, ki bi jim omogočala zaposlitev, in jim 

zaradi tega preti dolgotrajna brezposelnost. Nastal je kot nadgradnja javnoveljavnega programa 

izobraževanja odraslih Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM, od katerega pa se tudi pomembno 

razlikuje. V primerjavi s programom PUM, katerega glavni cilj je bil omogočiti mladim pridobivanje 

izkušenj in znanj za uspešno nadaljevanje izobraževanja, je glavni cilj programa PUM-O približevanje in 

vstop udeležencev na trg dela. PUM-O udeležencem omogoča, da si postavijo karierne cilje na podlagi 

kariernega načrta ter pridobijo manjkajoče kompetence in izkušnje, pomembne za trg dela. Temeljni 

namen programa PUM-O je udeležencem pomagati pri razvijanju interesov, ključnih in poklicnih 

kompetenc ter osebnostnih lastnosti, s katerimi bodo izboljšali svojo uspešnost na trgu dela in v 

družbenem življenju. Ker se v usposobljenosti posameznika prepletajo različne kompetence in 

osebnostne lastnosti, ki so hkrati skladne z zahtevami okolja, in ker v program vstopajo različno 

usposobljeni udeleženci, ki bodo imeli tudi različne karierne cilje, se v programu vsakemu udeležencu 

posveča posebna pozornost, ki je izražena v osebnem kariernem načrtu. Izhajamo iz tega, da bodo 

udeleženci v programu razvijali različne poklicne kompetence in ključne kompetence.  

V programu PUM-O si udeleženci razvijajo različne temeljne zmožnosti, čeprav so posebej poudarjene 

predvsem zmožnost učenje učenja ter samoiniciativnost in podjetnost. Pomemben ukrep zviševanja 

zaposljivosti mladih je tudi zviševanje njihove izhodiščne izobrazbe in poklicne usposobljenosti, 

predvsem pa razvijanje kompetenc, potrebnih na trgu dela v prihodnosti – to je tistih kompetenc, ki 

ljudem omogočajo trajnostno zaposljivost. Te so, kot ugotavljajo različne študije, najbolj povezane s 

ključnimi kompetencami in delujejo na posameznikovo motivacijo. Kot take so zaobjete v desetih 

veščinah, v okviru katerih posameznik razvija: osmišljanje (razumevanje različnih podpomenov 

neposrednih izrazov), družbeno inteligenco (zmožnost povezovanja z drugimi – socialno mreženje), 

inovativno in prilagojeno razmišljanje (iskanje izvirnih rešitev in odgovorov v nepričakovanih položajih), 

medkulturne kompetence (zmožnost delovanja v kulturno raznovrstnih okoliščinah), zmožnost 

abstrahiranja (prevajanje podatkov v abstraktne koncepte), sodobno medijsko pismenost (kritično 

vrednotenje in razvijanje različnih vsebin), transdisciplinarnost (razumevanje osnovnih konceptov 

različnih disciplin), oblikovanje strategij razmišljanja (zamišljanje in razvijanje delovnih nalog in 

delovnega procesa), premišljeno upravljanje z obremenitvami (izločanje in filtriranje podatkov) in  

virtualno sodelovanje (delo z virtualnimi timi in v njih). Te kompetence ljudje najbolj pridobivamo skozi 

neformalno učenje v različnih družbenih kontekstih, zato se PUMO načrtno povezuje in sodeluje z 

različnimi deležniki, ki udeležencu lahko na različne načine pomagajo pri uresničevanju njegovih ciljev. 

https://arhiv.acs.si/programi/PUM-O.pdf
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V PUM-O se vključujejo mlajši odrasli od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki imajo status 

brezposelne osebe; in/ali niso vključeni v izobraževanje oz. se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki 

lahko vodijo v prekinitev šolanja (ogroženost z osipom); in/ali - niso zaposleni oz. nimajo zaposlitve. 

Podrobneje ciljno skupino udeležencev opredeljujejo naslednje značilnosti: znašli so se v 

neopredeljenem vmesnem socialnem prostoru brez družbeno priznanega statusa; so socialno izključeni, 

ta izključenost pa je povezana z osebnostnimi, vedenjskimi, socialnimi in drugimi težavami, za doseganje 

sprememb v vzorcih delovanja v socialnem okolju potrebujejo sistematične, intenzivnejše in 

dolgotrajnejše spodbude; potrebujejo spodbude za krepitev zdrave identitete in razvoj temeljnih 

zmožnosti; so pogosto brez temeljne poklicne ali strokovne izobrazbe ali pa je ta suficitarna, zaradi česar 

ostajajo dolgotrajno brezposelni, - še nikoli niso bili zaposleni ali pa imajo nesistematične in kratkotrajne 

delovne izkušnje oziroma so iskalci prve zaposlitve; so izgubili status učenca(ke), vajenca(ke) ali 

dijaka(inje) ali pa njihov status opredeljuje pedagoška pogodba; je njihov status opredeljen z drugimi 

ukrepi Aktivne politike zaposlovanja, program PUM-O pa podpira njihovo učinkovitost (npr. udeleženci, 

ki so se vključili v izobraževanje za pridobitev splošne ali poklicne izobrazbe oz. si ponovno pridobili 

status dijaka ali vajenca). 

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. 

 

 Izvajanje programa PUM v preteklosti   
Tudi število udeležencev v programu PUM povzemamo iz Nacionalne evalvacije programa. Skupaj se je 

v program PUM v slabih 5 letih od leta 2005 do leta 2009 vključilo 1668. Največ vključenih je bilo leta 

2006, ko so poleg osmih izvedb delovale tudi nove štiri skupine, financirane iz Evropskega socialnega 

sklada. Kot je razvidno iz preglednice Skupno število udeležencev v programu PUM in delež brezposelnih 

udeležencev od 2005 do 2009 je realizacija vsako leto presegla načrtovano število vpisanih, kar se odraža 

v skupnem razmerju med načrtovanim in realiziranim številom vpisanih v program (odstotek realizacije 

je 133,7)7.  Preglednica vključuje tudi podatke o načrtovanih vključitvah brezposelnih mladih v programu 

PUM ter podatke o realiziranih vključitvah. V enakem obdobju je ZRSZ načrtoval vključitev 1030 

brezposelnih mladih, prek območnih služb Zavoda za zaposlovanje je bilo v program vključenih 856 

mladih ali 83,1 % glede na načrtovane udeležbe.  Delež realizacije vključitev glede na načrt po letih 

presega 70 %, razen v letu 2008, ko pade na 62,0 %.  Kljub tej izjemi je bil delež vključevanja mladih 

brezposelnih v PUM zelo dober in kaže na to, da ga je ZRSZ prepoznaval kot uspešen ukrep za reševanje 

problematike mladih brez poklicne in strokovne izobrazbe. Zavod za zaposlovanje je v opazovanih letih 

v program PUM napotil polovico udeležencev.  

Preglednica: Skupno število udeležencev v programu PUM in delež brezposelnih udeležencev od 2005 
do 2009 

                                                           
7 Indeks realizacije v programu PUM je količnik dejanskega števila udeležencev progama PUM in števila udeležencev, ki so ga načrtovali izvajalci 
programa PUM.  
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leto 
načrt 
skupaj  

vključeni 
skupaj  

realizacija 
v % 

načrt za 
vključitev 
brezposelnih  

vključeni 
brezposelni 

realizacija v 
% 

delež 
brezposelnih  v  
% 

2005 215 263 122,3 200 199 87,0 75,7 

2006 339 422 124,5 280 210 75,0 49,8 

2007 189 329 174,1 150 134 89,3 40,7 

2008 244 301 123,4 200 124 62,0 41,2 

2009 261 353 135,2 200 189 94,5 53,5 

Skupaj 

 

1248 

 

1668 

 

133,7 

 

1030 856 83,1 
51,3 (82,53 glede 

na načrt) 

Vir: Nacionalna evalvacija JVPO, 2010. 

Največ udeležencev je bilo v opazovanem obdobju vključenih v osrednjeslovenski regiji, kar je 

razumljivo, saj je ta čas v tej regiji delovala razširjena skupina udeležencev, dve leti pa še 1 začetna 

skupina.  Najmanj udeležencev je bilo v zasavski regiji, saj je izvajalec iz te regije izvajal program PUM 

najkrajše obdobje. Prav tako je bilo razmeroma malo udeležencev v jugovzhodni regiji, tudi na tem 

območju je deloval  1 sam izvajalec z 1 začetno skupino, statistika pa je zajela 3 letno obdobje njegovega 

delovanja.  

V javnoveljavnem programu PUM so kadrovski pogoji in strokovna usposobljenost mentorjev za 

izvajanje programa so določeni z Odredbo o smeri izobrazbe vodje mentorske skupine in mentorjev v 

izobraževalnem programu PUM. Poleg določil o smeri izobrazbe v odredbi, pa le-ta določa, da morajo 

mentorji opraviti še študijski program za izpopolnjevanje za mentorje v programu Projektno učenje za 

mlajše odrasle. Tega že vsa leta pripravlja in izvaja Andragoški center Slovenije. Odredbo vsebinsko 

dopolnjuje program PUM v poglavju posebna znanja izvajalcev programa. Iz poročila Nacionalne 

evalvacije je mogoče razbrati  da se je skupaj v vseh letih usposobilo 118 novih mentorjev PUM 

(preglednica Temeljno usposabljanje mentorjev PUM po opazovanih letih), kar je razmeroma veliko ob 

dejstvu, da je aktivnih od 24 do 36 mentorjev, kar prikazuje tudi preglednica Število aktivnih mentorjev 

2004-2011. Temeljno usposabljanje za mentorje je steče vsakih nekaj let, v skladu s potrebami 

obstoječih izvajalcev po novih mentorjih ter za potrebe širitve programa, kot je bil to primer leta 2004 

ko so začele delovati 4 nove skupine PUM.  

Preglednica: Temeljno usposabljanje mentorjev PUM po letih  
leto št. usposobljenih mentorjev vir financiranja  

1994-2000 52 MŠŠ – integralni  

2004 49 MŠŠ - ESS 

2010 21 MŠŠ - ESS 

Skupaj  122  

Vir: Nacionalna evalvacija JVPO, 2010. 

Preglednica: Število aktivnih mentorjev 2004-2011 
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Leto 

 

 

število skupin PUM 

 

 

število aktivnih mentorjev 

2004 8 25 

2005 12 37 

2006 12 37 

2007 12 37 

2008 8 24 

2009 12 36 

2010 12 36 

2011 10 30 

Vir: Nacionalna evalvacija JVPO, 2010. 

V začetnem obdobju je usposabljanje mentorjev financiralo MŠŠ iz integralnega dela proračuna.  Že v 
prvem letu koriščenja sredstev ESS v Sloveniji, pa je financiranje TUM PUM teklo iz sredstev ESS, prav 
tako v letu 2009.  
 
Mentorji se v programu PUM zaposlijo večinoma za polni delovni čas, v primerih ko se je program 

financiral iz integralnega proračuna, je šlo v večini za zaposlitev za nedoločen čas.  V skupinah, ki so se 

sofinancirale iz sredstev ESS pa je bilo zaposlitev za nedoločen čas razmeroma malo, izpeljane so bile le 

v primerih, ko so v PUMu začeli delati strokovni delavci, ki so bili že prej zaposleni v izvajalski organizaciji.  

Sofinanciranje programa prek javnega razpisa iz sredstev ESS,  je prineslo poleg drugih negotovosti tudi 

negotovo zaposlitev za mentorje.  

 

2.2.3 Programi za učenje tujih jezikov za odrasle 

Javnoveljavni programi za učenje angleščine, francoščine, nemščine madžarščine in italijanščine  za 

odrasle so bili pripravljeni v času kurikularne prenove konec 90ih let in se izvajajo vse od takrat. Tuji 

jeziki so edini javnoveljavni programi, ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe, pripravljeni za odrasle, ki 

odrasle pripravijo na zunanje javnoveljavno preverjanje znanja pri Republiškem izpitnem centru. 

Preverjanje znanja tujih jezikov se opravlja iz angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in 

madžarščine po javno veljavnih izobraževalnih programih, ki jih je sprejel minister za izobraževanje, 

znanost in šport. Naloge za zunanje preverjanje znanja pripravijo skupine strokovnjakov, ki jih imenuje 

RIC. Skupine sestavljajo učitelji tujih jezikov z jezikovnih šol in ljudskih univerz, v njih sodelujejo tudi 

strokovnjaki z univerz. Pisne izdelke pregledajo in ovrednotijo ocenjevalci, ki so učitelji tujih jezikov po 

izobraževalnih programih jezikovnega izobraževanja za odrasle. Ocenjevanje poteka po enotnih 

navodilih (izdelajo jih skupine strokovnjakov, ki pripravljajo naloge) v pooblaščenih centrih, ki izvajajo 

izpite. Ustni izpit ocenijo izpraševalci po enotnih merilih. Po uspešno opravljenem izpitu dobijo kandidati 

javno veljavno listino, ta pa je skladna s Skupnim evropskim jezikovnim okvirjem (SEJO). Izpiti so 
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pripravljeni ob upoštevanju priporočil Sveta Evrope. Podatki iz Letnih poročil RIC 2015-20218 sicer 

kažejo, da se za zunanje preverjanje znanja iz tujih jezikov za odrasle odloča malo odraslih, RIC izda le 

okoli 30 certifikatov o znanji tujega jezika za odrasle na leto, na primer leta 2015 je bilo izdanih 13 

certifikatov, leta 2019 pa 48.  V Sloveniji je uveljavljenih cela vrsta tujih certifikatov za različne jezike. 

Tako so se ob slovenski listini o znanju tujega jezika pojavile še druge listine, ki pa niso imele skoraj nič 

skupnega, saj ni bilo jasno niti to, na kakšni ravni zahtevnosti znanja temeljijo. Sočasno s spremembami 

pri poučevanju tujih jezikov v osnovni in srednji šoli, zlasti gimnaziji, se je pokazalo, da je treba na novo 

opredeliti odnos med standardi znanja v tem programu in programom tujega jezika v šolskih programih. 

 
Program Angleščina za odrasle je imel za podlago Program za izpopolnjevanje v angleškem jeziku. Javni, 

t. i. verificirani program za izpopolnjevanje v angleškem jeziku za odrasle, je nastal leta 1984; tedaj ga je 

na predlog Zveze delavskih univerz Slovenije sprejela Posebna izobraževalna skupnost za družboslovje. 

To je bil hkrati tudi edini javno potrjeni izobraževalni program angleščine za odrasle v Sloveniji. Poleg 

tega je še veliko različnih programov angleščine za odrasle , vendar niso javno veljavni. Značilnost 

Programa za izpopolnjevanje v angleškem jeziku je bila, da je trajal od 430 do 450 ur. V izobraževalnih 

ciljih je bilo zapisano, da »pridobljeno znanje omogoča sposobnost ustreznega sporazumevanja s 

tujcem, branje in razumevanje besedil v tujem jeziku ter preprosto pisno izražanje, tako v osebnem 

življenju kot tudi pri opravljanju delovnih nalog in opravil«. Zapisano je bilo, naj bi znanje, pridobljeno 

po tem programu, ustrezalo najmanj znanju drugega tujega jezika na srednjih šolah. Program se je 

uveljavil kot nespecializirani program za učenje angleščine. Ciljna skupina so odrasli, ki: se želijo doma 

in v tujini sporazumevati v angleščini, si razširiti znanje in menjavati izkušnje v pogovoru s tujimi 

sogovorniki; potrebujejo znanje splošne angleščine za vpis v programe nadaljnjega izobraževanja, 

spopolnjevanja in usposabljanja doma in v tujini; potrebujejo splošno znanje angleščine pri opravljanju 

svojega poklica; se želijo naučiti angleščine zato, da bi si širili znanje ob uporabi tujih medijev; želijo 

potovati v tujino in se tam sporazumevati v vsakdanjih okoliščinah. Za popolne ali delne začetnike je 

primerna osnovna raven, za kandidate, katerih znanje ustreza osnovni ravni, pa višja. Celoten program 

obsega 500 ur: osnovna raven 300 ur, višja raven pa 200 ur. Udeleženci programa se celostno 

usposabljajo za medsebojne in medkulturne jezikovne komunikacije ob uporabi angleščine. Zato skladno 

razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Z razvijanjem teh sposobnosti se 

sistematično usposabljajo za dejavne govorne in pisne stike z govorci angleščine, za samostojno uporabo 

angleščine pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov in za druge zahtevnejše ustne in pisne 

oblike sporočanja v angleščini. Za boljše poznavanje družbeno-kulturnega ozadja jezikovnih rab 

udeleženci spoznavajo z njimi povezane kulture različnih angleško govorečih skupnosti in drugih 

uporabnikov mednarodne angleščine. Udeleženci poglobljeno spoznavajo jezikovne in pragmatične 

zakonitosti angleškega jezika. Ob tem razvijajo pozitiven odnos do materinščine in tujih jezikov ter 

pripomorejo k mednarodni rabi angleščine kot splošnega sporazumevalnega jezika, seveda na temelju 

medsebojnega spoštovanja vseh jezikov in kultur. Ob obravnavi celostnih besedil različnih zvrsti, tudi 

leposlovnih, skušajo udeleženci razumeti tako podobnosti kakor razlike v primerjavi z lastno kulturo. 

Tako razvijajo sposobnost za medkulturno komunikacijo in kritičnost do posameznih tujih besedil in 

kulturnih pojavov. Pri tem bogatijo svojo osebnost doživljajsko in medkulturno. 

 

                                                           
8 Letno poročilo RIC za 2021. Vir: 
file:///D:/Users/esterm/Downloads/LETNO_in_FINANCNO_POROCILO_RIC_2021%20sprejeto%20na%20Svetu%2024022022.pdf.  

http://programoteka.acs.si/PDF/Anglescina.pdf
file:///D:/Users/esterm/Downloads/LETNO_in_FINANCNO_POROCILO_RIC_2021%20sprejeto%20na%20Svetu%2024022022.pdf
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Program Francoščina za odrasle je nadomestil pretekli program za izpopolnjevanje v francoskem jeziku. 

Javni, t. i. verificirani program za izpopolnjevanje v francoskem jeziku za odrasle, je nastal leta 1984; 

tedaj ga je na predlog Zveze delavskih univerz Slovenije sprejela Posebna izobraževalna skupnost za 

družboslovje. To je bil hkrati tudi edini javno potrjeni izobraževalni program francoščine za odrasle v 

Sloveniji. Poleg tega je še veliko različnih programov francoščine za odrasle , vendar niso javno veljavni. 

Ciljna skupina so odrasli, ki: se želijo doma in v tujini sporazumevati v francoščini, si razširiti znanje in 

menjavati izkušnje v pogovoru s tujimi sogovorniki; potrebujejo znanje splošne francoščine za vpis v 

programe nadaljnjega izobraževanja, spopolnjevanja in usposabljanja doma in v tujini; potrebujejo 

splošno znanje francoščine pri opravljanju svojega poklica; se želijo naučiti francoščine zato, da bi si širili 

znanje ob uporabi tujih medijev; želijo potovati v tujino in se tam sporazumevati v vsakdanjih 

okoliščinah. Za popolne ali delne začetnike je primerna osnovna raven, za kandidate, katerih znanje 

ustreza osnovni ravni, pa višja. Celoten program obsega 500 ur: osnovna raven 300 ur, višja raven pa 

200 ur. Udeleženci programa se celostno usposabljajo za medsebojne in medkulturne jezikovne 

komunikacije ob uporabi francoščine. Zato skladno razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, 

bralno in pisno. Z razvijanjem teh sposobnosti se sistematično usposabljajo za dejavne govorne in pisne 

stike z govorci francoščine, za samostojno uporabo francoščine pri pridobivanju podatkov iz pisnih in 

drugih virov in za druge zahtevnejše ustne in pisne oblike sporočanja v francoščini. Za boljše poznavanje 

družbeno-kulturnega ozadja jezikovnih rab udeleženci spoznavajo z njimi povezane kulture različnih 

francosko govorečih dežel in drugih uporabnikov mednarodne francoščine. Udeleženci poglobljeno 

spoznavajo jezikovne in pragmatične zakonitosti francoskega jezika. Ob tem razvijajo pozitiven odnos 

do materinščine in tujih jezikov ter pripomorejo k mednarodni rabi francoščine kot splošnega 

sporazumevalnega jezika, seveda na temelju medsebojnega spoštovanja vseh jezikov in kultur. Ob 

obravnavi celostnih besedil različnih zvrsti, tudi leposlovnih, skušajo udeleženci razumeti tako 

podobnosti kakor razlike v primerjavi z lastno kulturo. Tako razvijajo sposobnost za medkulturno 

komunikacijo in kritičnost do posameznih tujih besedil in kulturnih pojavov. Pri tem bogatijo svojo 

osebnost doživljajsko in medkulturno. Za uresničevanje opisanih ciljev udeleženci pridobivajo in 

razvijajo: jezikovno znanje in sposobnost; sociolingvistično sposobnost; diskurzno sposobnost; 

družbeno-kulturno sposobnost; ter strategije samostojnega učenja. 

 
Program Italijanščina za odrasle pomeni prenovo Programa za izpopolnjevanje v italijanskem jeziku. 

Javni, t. i. verificirani program za izpopolnjevanje v italijanskem jeziku za odrasle, je nastal leta 1984; 

tedaj ga je na predlog Zveze delavskih univerz Slovenije sprejela Posebna izobraževalna skupnost za 

družboslovje. To je bil hkrati tudi edini javno potrjeni izobraževalni program italijanščine za odrasle v 

Sloveniji. Poleg tega je še veliko različnih programov italijanščine za odrasle , vendar niso javno veljavni. 

Ciljna skupina so odrasli, ki: se želijo doma in v tujini sporazumevati v italijanščini, si razširiti znanje in 

menjavati izkušnje v pogovoru s tujimi sogovorniki; potrebujejo znanje splošne italijanščine za vpis v 

programe nadaljnjega izobraževanja, spopolnjevanja in usposabljanja doma in v tujini; potrebujejo 

splošno znanje italijanščine pri opravljanju svojega poklica; se želijo naučiti italijanščine zato, da bi si širili 

znanje ob uporabi tujih medijev; želijo potovati v tujino in se tam sporazumevati v vsakdanjih 

okoliščinah. Za popolne ali delne začetnike je primerna osnovna raven, za kandidate, katerih znanje 

ustreza osnovni ravni, pa višja. Celoten program obsega 500 ur: osnovna raven 300 ur, višja raven pa 

200 ur. Udeleženci programa se celostno usposabljajo za medsebojne in medkulturne jezikovne 

komunikacije ob uporabi italijanščine. Zato skladno razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, 

bralno in pisno. Z razvijanjem teh sposobnosti se sistematično usposabljajo za dejavne govorne in pisne 

stike z govorci italijanščine, za samostojno uporabo italijanščine pri pridobivanju podatkov iz pisnih in 

http://programoteka.acs.si/PDF/Francoscina.pdf
http://programoteka.acs.si/PDF/Italijanscina.pdf
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drugih virov in za druge zahtevnejše ustne in pisne oblike sporočanja v italijanščini. Za boljše poznavanje 

družbeno-kulturnega ozadja jezikovnih rab udeleženci spoznavajo z njimi povezano kulturo italijansko 

govoreče skupnosti in drugih uporabnikov italijanščine. Udeleženci poglobljeno spoznavajo jezikovne in 

pragmatične zakonitosti italijanskega jezika. Ob tem razvijajo pozitiven odnos do materinščine in tujih 

jezikov na temelju medsebojnega spoštovanja vseh jezikov in kultur. Ob obravnavi celostnih besedil 

različnih zvrsti, tudi leposlovnih, skušajo udeleženci razumeti tako podobnosti kakor razlike v primerjavi 

z lastno kulturo. Tako razvijajo sposobnost za medkulturno komunikacijo in kritičnost do posameznih 

tujih besedil in kulturnih pojavov. Pri tem bogatijo svojo osebnost doživljajsko in medkulturno. Jezik je 

zapleten celostni sistem, zato si prizadevamo navedene splošne cilje uresničevati tako na osnovni kakor 

na višji ravni izobraževalnega programa, le da jih moramo prilagoditi trenutnim jezikovnim 

sposobnostim udeležencev. Za uresničevanje opisanih ciljev udeleženci pridobivajo in razvijajo: 

jezikovno znanje in sposobnost; sociolingvistično sposobnost; diskurzno sposobnost; družbeno-kulturno 

sposobnost; ter strategije samostojnega učenja. 

 
Program Madžarščina za odrasle izhaja iz preteklega programa za izpopolnjevanje v madžarskem jeziku. 

Javni, t. i. verificirani program za izpopolnjevanje v madžarskem jeziku za odrasle je nastal leta 1984; 

tedaj ga je na predlog Zveze delavskih univerz Slovenija sprejela Posebna izobraževalna skupnost za 

družboslovje. To je bil hkrati tudi edini javno potrjeni izobraževalni program madžarščine za odrasle v 

Sloveniji do danes. Program Madžarščina za odrasle je edini javno veljavni program v Sloveniji za odrasle. 

Ciljna skupin so odrasli, ki: se želijo doma in v tujini sporazumevati v madžarščini, si razširiti znanje in 

menjavati izkušnje v pogovoru s tujimi sogovorniki; potrebujejo znanje splošne madžarščine za vpis v 

programe nadaljnjega izobraževanja, spopolnjevanja in usposabljanja doma in v tujini; potrebujejo 

splošno znanje madžarščine pri opravljanju svojega poklica; se želijo naučiti madžarščine zato, da bi si 

širili znanje ob uporabi tujih medijev; želijo potovati v tujino in se tam sporazumevati v vsakdanjih 

okoliščinah. Za popolne ali delne začetnike je primerna osnovna raven, za kandidate, katerih znanje 

ustreza osnovni ravni, pa višja raven. Celoten program obsega 500 ur: osnovna raven 300 ur, višja raven 

pa 200 ur. Cilji izobraževalnega programa Udeleženci programa se celostno usposabljajo za medsebojne 

in medkulturne jezikovne komunikacije ob uporabi madžarščine. Zato skladno razvijajo vse jezikovne 

sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Z razvijanjem teh sposobnosti se sistematično 

usposabljajo za dejavne govorne in pisne stike z govorci madžarščine, za samostojno uporabo 

madžarščine pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov in za druge zahtevnejše ustne in pisne 

oblike sporočanja v madžarščini. Za boljše poznavanje družbeno-kulturnega ozadja jezikovnih rab 

udeleženci spoznavajo z njimi povezane kulture različnih madžarsko govorečih pokrajin. Udeleženci 

poglobljeno spoznavajo jezikovne in pragmatične zakonitosti madžarskega jezika. Ob obravnavi 

celostnih besedil različnih zvrsti, tudi leposlovnih, skušajo udeleženci razumeti tako podobnosti kakor 

razlike v primerjavi z lastno kulturo. Tako razvijajo sposobnosti za medkulturno komunikacijo in 

kritičnost do posameznih tujih besedil in kulturnih pojavov. Pri tem bogatijo svojo osebnost doživljajsko 

in medkulturno. Jezik je zapleten celostni sistem, zato si prizadevamo navedene splošne cilje 

uresničevati tako na osnovni kakor na višji ravni izobraževalnega programa. Za uresničevanje opisanih 

ciljev udeleženci pridobivajo in razvijajo: jezikovno znanje in sposobnost; sociolingvistično sposobnost; 

diskurzno sposobnost; družbeno-kulturno sposobnost; ter strategije samostojnega učenja. 

 
Program Nemščina za odrasle je nadgrajen program za izpopolnjevanje v nemškem jeziku. Javni, t. i. 

verificirani program za izpopolnjevanje v nemškem jeziku za odrasle, je nastal leta 1984; tedaj ga je na 

http://programoteka.acs.si/PDF/madzarscina_za_odrasle.pdf
http://programoteka.acs.si/PDF/Nemscina.pdf
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predlog Zveze delavskih univerz Slovenije sprejela Posebna izobraževalna skupnost za družboslovje. To 

je bil hkrati tudi edini javno potrjeni izobraževalni program nemščine za odrasle v Sloveniji. Poleg tega 

je še veliko različnih programov nemščine za odrasle , vendar niso javno veljavni. Ciljna skupina so 

odrasli, ki: se želijo doma in v tujini sporazumevati v nemščini, si razširiti znanje in menjavati izkušnje v 

pogovoru s tujimi sogovorniki; potrebujejo znanje splošne nemščine za vpis v programe nadaljnjega 

izobraževanja, spopolnjevanja in usposabljanja doma in v tujini; potrebujejo splošno znanje nemščine 

pri opravljanju svojega poklica; se želijo naučiti nemščine zato, da bi si širili znanje ob uporabi tujih 

medijev; želijo potovati v tujino in se tam sporazumevati v vsakdanjih okoliščinah. Za popolne ali delne 

začetnike je primerna osnovna raven, za kandidate, katerih znanje ustreza osnovni ravni, pa višja. 

Udeleženci programa se celostno usposabljajo za medsebojne in medkulturne jezikovne komunikacije 

ob uporabi nemščine. Zato skladno razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. 

Z razvijanjem teh sposobnosti se sistematično usposabljajo za dejavne govorne in pisne stike z govorci 

nemščine, za samostojno uporabo nemščine pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov in za 

druge zahtevnejše ustne in pisne oblike sporočanja v nemščini. Za boljše poznavanje družbeno-

kulturnega ozadja jezikovnih rab udeleženci spoznavajo z njimi povezane kulture različnih nemško 

govorečih dežel. Udeleženci poglobljeno spoznavajo jezikovne in pragmatične zakonitosti nemškega 

jezika. Ob obravnavi celostnih besedil različnih zvrsti, tudi leposlovnih, skušajo udeleženci razumeti tako 

podobnosti kakor razlike v primerjavi z lastno kulturo. Tako razvijajo sposobnost za medkulturno 

komunikacijo in kritičnost do posameznih tujih besedil in kulturnih pojavov. Pri tem bogatijo svojo 

osebnost doživljajsko in medkulturno. Jezik je zapleten celostni sistem, zato si prizadevamo navedene 

splošne cilje uresničevati tako na osnovni kakor na višji ravni izobraževalnega programa. Za 

uresničevanje opisanih ciljev udeleženci pridobivajo in razvijajo: jezikovno znanje in sposobnost; 

sociolingvistično sposobnost; diskurzno sposobnost; družbeno-kulturno sposobnost; ter strategije 

samostojnega učenja. 

 

2.2.4 Programi za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika 

V ponudbi javnoveljavnih programov za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika so zajeti trije 

programi:  Slovenščina kot drugi in tuji jezik,  Začetna integracija priseljencev – ZIP in Opismenjevanje v 

slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov. V nadaljevanju so kratko predstavljeni.  

Program Slovenščina kot drugi in tuji jezik (SDTJ) je prenovljen in nadgrajen javnoveljavni program za 

odrasle Slovenščina za tujce, ki je bil s posebno odredbo ministra za šolstvo in šport sprejet decembra 

2000 (Ur. l. RS 113/2000). Program je bil dopolnjen z vstopno ravnijo ter potrjen na SSIO leta 2020.   

Program Slovenščina za tujce je bil dobro izhodišče za razvijanje dejavnosti na področju slovenščine kot 

drugega in tujega jezika (poudarek na stopenjskosti jezikovne zmožnosti in njenega testiranja, usmeritev 

v poučevanje, izdelavo učbenikov in testiranje jezikovnega znanja v skladu s komunikacijskim 

pristopom), vendar pa so izkušnje in hiter razvoj stroke na tem področju pokazali potrebo po temeljiti 

vsebinski nadgradnji programa Slovenščina za tujce. Namen programa je pridobivanje in nadgrajevanje 

oz. zviševanje zmožnosti sporazumevanja v slovenščini pri odraslih govorkah in govorcih slovenščine kot 

neprvega jezika. Ker izhaja iz konkretnih sporazumevalnih potreb odraslega udeleženca, ne pomeni le 

izboljšanja njegove splošne izobraženosti, temveč tudi uspešnejše vključevanje v družbo in na trg dela 

ter hkrati pomembno prispeva k družbeni koheziji. Program Slovenščina kot drugi in tuji jezik (SDTJ) je 

javnoveljavni program po katerem se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, sodi v sklop programov za 

zviševanju ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti, po 16. členu ZIO-1. Namreč, program udeležencu 

https://arhiv.acs.si/programoteka/Slovenscina_kot_drugi_in_tuji_jezik.pdf
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izobraževanja omogoča tudi potrjevanje njegove zmožnosti sporazumevanja v slovenščini oz. pridobitev 

javno veljavne listine, to v širšem kontekstu pomeni tudi uresničevanje formalnopravnih določb o znanju 

slovenščine, ki jih prinašajo na primer Zakon o državljanstvu RS (Ur. l. RS 24/07), in drugi predpisi. 

Program SDTJ je v celoti usklajen z dokumentom Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, 

ocenjevanje (2011; v nadaljevanju SEJO) in njegovim Dodatkom, ki ga je Svet Evrope objavil leta 2018. 

SEJO pomeni pomembno izhodišče za jezikovne izobraževalne programe v mednarodnem, še posebej 

evropskem prostoru, saj omogoča transparentnost in primerljivost programov jezikovnega 

izobraževanja preverjanja in certificiranja jezikovnega znanja v neprvih jezikih.  

Program SDTJ je namenjen odraslim osebam, ki želijo oz. morajo pridobiti ali nadgraditi znanje 

slovenščine kot drugega in tujega jezika, ga preveriti in/ali uradno potrditi. Ciljna skupina so torej odrasli 

udeleženci izobraževanja, t. j. udeleženci jezikovnih tečajev in izpitov iz znanja slovenščine, ki jim 

program SDTJ odpira možnost sporazumevanja v slovenščini na različnih ravneh in za različne 

sporazumevalne potrebe, jezikovni izpiti po tem programu pa jim omogočajo pridobiti javno veljavno 

listino o znanju slovenščine na različnih ravneh in za različne uradne namene (npr. za potrebe 

nadaljnjega izobraževanja, za potrebe trga dela itn.), pri čemer so te ravni v celoti usklajene s SEJOM. 

Udeleženci izobraževanja so odrasli različnih starosti (najmanj pa 16 let), ki so raznolikega izvora in z 

različnim kulturnim ozadjem, ki uporabljajo različne prve jezike in imajo predznanje slovenščine na 

različnih ravneh oz. so v slovenščini popolni začetniki (brez kakršnegakoli predznanja), ki na različnih 

ravneh obvladajo tudi druge (tuje) jezike (ali jih sploh ne obvladajo) ter so dosegli različne stopnje 

izobrazbe in imajo najrazličnejše poklicne profile in s tem zelo raznolike jezikovne potrebe: od najbolj 

temeljnih »preživetvenih«, povezanih s prehrano, bivanjem in zdravjem, prek poklicnih do akademskih 

jezikovnih potreb, povezanih s študijem in raziskovalnim delom, od povsem zasebnih, ki so povezane z 

družabnim življenjem, do tistih, ki so povezane z bolj ali manj aktivnim delovanjem v javnem življenju 

(npr. tolmači). Vse navedeno pomeni, da so udeleženci izobraževanja zelo heterogeni, zato lahko 

predvidevamo zelo različne hitrosti napredovanja pri učenju slovenščine kot drugega in tujega jezika in 

zelo različne ravni pridobljenega znanja. 

Za udeležence programa na vstopni ravni je glavni cilj sporazumevanje v slovenščini na najbolj temeljni 

ravni (za potrebe preživetja). Cilj programa je v tem okviru sistematično razvijanje sporazumevalne 

zmožnosti v slovenščini od začetka do ravni, kjer govorec šele vstopa v sporazumevanje na različnih 

področjih družbenega življenja, predvsem na zasebnem, poklicnem in izobraževalnem. Izhodišče je 

posameznik, ki v konkretni situaciji (jaz-tukaj-zdaj) pri sporazumevanju potrebuje pomoč naklonjenega 

sogovorca, poudarek je na razumevanju in govorni interakciji, manj na samostojnem govorjenju in 

pisanju. Za udeležence programa SDTJ na osnovni in višji ravni ter na ravni odličnosti je glavni cilj 

(samostojno) sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe 

slovenske družbe. Cilj programa je v tem okviru sistematično razvijanje sporazumevalne zmožnosti v 

slovenščini za uresničevanje sporazumevalnih potreb na vseh področjih družbenega življenja: zasebno 

in javno, v poklicnem življenju in v izobraževanju. Da bi udeleženci programa na katerikoli ravni lahko 

celovito razvili svojo sporazumevalno zmožnost v slovenščini, v programu razvijajo jezikovno zmožnost 

(leksikalno, fonološko, oblikoslovno, skladenjsko znanje in zmožnosti), sociolingvistično zmožnost, ki 

vključuje družbene in kulturne okoliščine rabe slovenščine (poznavanje družbenih konvencij, kot so 

pravila vljudnosti, norme vedênja, itn.), ter pragmatično zmožnost, ki zajema sposobnosti in strategije 

za razumevanje in tvorjenje govorjenih in zapisanih besedil (obvladanje jezikovnih funkcij in govornih 

dejanj, zmožnost tvoriti pravilna in smiselno povezana (kohezivna in koherentna) besedila, 

prepoznavanje posrednih govornih strategij, npr. ironije itn.) ter strategije za sodelovanje v pogovoru. 
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Program SDTJ usmerja uporabnike k funkcionalni rabi razpoložljivih jezikovnih sredstev in vključuje vse 

štiri sporazumevalne dejavnosti – produktivni govorjenje in pisanje, ter receptivni poslušanje in branje 

–, a tako, da udeležencu programa omogoča oblikovanje njegovega jezikovnega profila glede na njegove 

konkretne sporazumevalne potrebe. 

Program Začetna integracija priseljencev je izobraževalni program za učenje slovenščine za priseljence. 

V program učenja slovenščine so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev 

v slovensko družbo. Program obsega začetni (60 ur) in nadaljevalni modul (120 ur). Ciljno skupino 

programa predstavljajo priseljenci (tujci), ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji 

ali so v fazi pridobivanja dovoljenja. V začetni modul se vključujejo  udeleženci, ki še ne znajo slovenščine, 

ne glede na svoj prvi jezik. Če udeleženci programa sploh ne razumejo slovenščine in je njihov prvi jezik 

od slovenščine oddaljen (niso npr. govorci katerega od (južno)slovanskih jezikov), se v program 

predvidoma vključuje mediator za določen jezik. V nadaljevalni modul se vključujejo udeleženci, ki so 

uspešno zaključili začetni modul ZIP in tisti, ki slovenščino obvladajo na ravni, ki jo predvideva začetni 

modul: v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom začetniki brez predznanja slovenščine in brez 

znanja katerega od (južno)slovanskih jezikov A1.1, za govorce katerega od (južno)slovanskih jezikov in 

tiste, ki napredujejo hitreje, od A1+ do A2 (delo po programu je zato nivojsko). Udeležence, ki sploh niso 

opismenjeni ali niso opismenjeni v latinici, se preusmeri v druge ustrezne programe. Začetni modul 

programa ZIP omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje 

osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države ob nastanitvi oziroma na začetku 

bivanja v Sloveniji. Vsebinsko in nivojsko je povezan z nadaljevalnim modulom. Znanje in védenje, 

predvidoma doseženo v začetnem modulu, je na preživetveni ravni, ki je opisana v dokumentu 

Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004). Nadaljevalni modul omogoča pridobivanje 

znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o družbi, življenju, 

zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države sprejema. Znanje in védenje, predvidoma doseženo v 

modulu, je na ravni A2, kot je opisana v dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir (za udeležence, ki so 

po začetnem modulu dosegli raven A1.1) oz. B1 (za ostale). Nadaljevalni modul sestavlja desetih 

vsebinskih področij (+ uvodni modul), vsako izmed njih pa obsega več sklopov, ki tematsko pokrivajo 

najrazličnejša področja posameznikovega bivanja in delovanja v slovenski družbi. 

Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov je izobraževalni program, ki je namenjen 

opismenjevanju oseb, katerih prvi jezik ni slovenščina. Program ima dodatek s specifičnimi vsebinami in 

navodili za izvedbo za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito, stare od 15 do 18 let. Namen 

prilagoditve tega programa za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito je njihovo opolnomočenje 

za vključevanje v izobraževanje odraslih in s tem večanje možnosti za njihovo integracijo v slovensko 

družbo, saj bodo okrepili veščine pismenosti in se bodo na ta način lažje vključili v različna področja 

družbe. Nekaj napotkov za izvedbo programa za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito 

prinašajo že nekatera poglavja posebnega dela tega programa. Namen programa Opismenjevanje je v 

slovenščini opismenjeni odrasli posameznik. »Pismenost je v glavnem tisto, kar počnejo ljudje; gre za 

dejavnost, ki poteka v prostoru med mislijo in besedilom. Pismenost se ne odvija zgolj v glavah ljudi kot 

skupek veščin, ki se jih moramo naučiti, ne obstaja zgolj na papirju, v obliki besedila, ki ga moramo 

analizirati. Kot vsaka človeška dejavnost je pismenost v bistvu socialna praksa, prav tako je značilna v 

medosebnih odnosih. Program traja 300 ur. Če se program izvaja za mladoletnike – prosilce za 

mednarodno zaščito, se lahko v skladu z njihovimi izobraževalnimi potrebami podaljša za 100 ur. Ciljno 

skupino programa Opismenjevanje predstavljajo odrasli posamezniki, stari 15 let in več, za katere je 

značilna nizka raven pismenosti (ali so popolnoma nepismeni) in ne znajo slovensko oz. je njihovo znanje 

https://arhiv.acs.si/programoteka/ZIP.pdf
https://arhiv.acs.si/programoteka/Opismenjevanje_v_slovenscini_za_odrasle_govorce_drugih_jezikov.pdf
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slovenščine zgolj na ravni poznavanja posameznih besed in sporazumevalnih vzorcev. Gre za odrasle 

posameznike, ki niso bili vključeni v nobeno od oblik formalnega izobraževanja ali so se formalno 

izobraževali le kratek čas. Ker gre predvidoma za heterogeno skupino naslovnikov, se predvidevajo 

različne (individualizirane) poti za doseganje v nadaljevanju navedenih ciljev. Cilj programa je okrepiti 

vključevanje odraslih, katerih prvi jezik ni slovenščina, v izobraževanje odraslih in s tem izboljšati njihovo 

vključevanje v slovensko družbo. Cilj programa je opismenjenost udeležencev programa, ki vključuje 

usvajanje osnovnih spretnosti branja in pisanja v slovenščini, štetje in računanje ter obvladovanje 

opravil, povezanih z denarjem. V programu udeleženci razvijejo tudi osnovne zmožnosti 

sporazumevanja (poslušanja in govorjenja) v slovenskem jeziku. Cilj prilagoditve programa za 

mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito je opismeniti mladoletnike, da se bodo lahko pripravili 

in uspešneje vključili v osnovno šolo za odrasle oz. v izobraževanje odraslih. Pri tem se izhaja iz njihovih 

izobraževalnih potreb, upoštevaje njihovo kulturno okolje in življenjsko situacijo.  

 

2.3 Vključenost odraslih v javnoveljavne programe  

Podatkov o vključenosti odraslih v obstoječe javnoveljavne programe za odrasle za obdobje zadnjih let 

ni mogoče dobiti na enem mestu, zato smo podatke črpali iz več virov. Med drugim smo vključili podatke 

Poročila o uresničevanju Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 

za obdobje 2013–2020, iz letnih poročil Državnega izpitnega centra in Centra za slovenščino kot drugi in 

tuji jezik ter iz internih arhivov MIZŠ, ki jih vodijo za potrebe spremljanja izvajanja javnih razpisov.  

V Poročilu o uresničevanju ReNPIO 2013-2020 so iz evidence izobraževalnih organizacij in programov na 

MIZŠ (CEUVIZ) pridobljeni podatki o izvedenih javnoveljavnih programih med leti 2013 in 2020. V 

preglednici je navedeno število odraslih, vpisanih v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, s 

katerimi se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, po izvajalcih in šolskih letih. V vseh letih je te programe 

izvajalo 43 izvajalcev, med njimi je velika večina ljudskih univerz (79 %). Med leti so velika nihanja v 

številu odraslih udeležencev programov, v povprečju pa se je v te programe vpisovalo 2895 udeležencev 

na leto.   

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

 
Vir: Poročilo o uresničevanju Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–
2020 (ReNPIO 2013–2020), Končno poročilo. Ljubljana, 2021, str.30.  

 
Iz objavljenih podatkov ni razvidno za katere JVPO natančno gre. Sklepamo, da so v ta pregled vključeni 

JVPO, ki jih je MIZŠ sofinanciral, bodisi iz sredstev evropske kohezijske politike bodisi iz proračuna. Med 

njimi so po naši presoji programi Računalniška pismenost za odrasle, program Začetna integracija 

priseljencev ter programi iz skupine UŽU (Moj korak, Izzivi podeželja, Most do izobrazbe), ki so se od 

leta 2016 naprej sofinancirali v okviru javnih razpisov Temeljne in poklicne kompetence. V tem pregledu 

so do šolskega leta 2014/15 vključene tudi udeležbe v programu PUM (javnoveljavni program). Ni pa 

mogoče razbrati ali so v pregled vključeni tudi podatki o izvedbah javnoveljavnih programov tujih jezikov 

in slovenščine kot drugega in tujega jezika. Namreč, ti programi se financirajo iz različnih virov, 

Izvajalci Št.  

izvajalcev 

% 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 % vpisanih

po izvajalcih

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

Ljudske univerze 34 79 3381 3898 2936 3253 2288 3860 2800 95

Zasebne organizacije 5 12 87 167 0 147 52 91 0 2

SKUPAJ 43 100 167 4295 2966 3520 2456 4036 2824 100
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brezposelnim udeležbo sofinancira Zavod RS za zaposlovanje, zaposlenim udeležbo sofinancirajo tudi 

delodajalci, pogosto udeležbo plačajo udeleženci sami. Zato sklepamo, da v primerih, ko se programi 

tujih jezikov izvajajo kot tržna dejavnost, izvajalci o tem ne poročajo v CEUVIZ.  

V nadaljevanju bomo v pregled vključenosti odraslih v javnoveljavne programe vključili podatke iz drugih 

evidenc, s čimer dopolnjujemo podatke iz centralne evidence MIZŠ.  

 Udeleženci v programu PUM in PUMO 
Po letu 2016 je javnoveljavni program nadomestil program neformalnega izobraževanja Projektno 

učenje mlajših odraslih (PUM-O), ki ga odtlej sofinancira ministrstvo za delo iz sredstev evropske 

kohezijske politike. Od začetka leta 2016 do začetka leta 2019 se je za PUM-O odločilo 1376 oseb 

(Poročilo o uresničevanju ReNPIO 2013-2020, str. 29). Podatke o številu udeležb v programu dopolnjuje 

preglednica Izvajanje programa PUM-O 2018-2021, iz katere je razvidno, da je bilo največ vključitev v 

program leta 2018 in najmanj 2021.   

Preglednica: Izvajanje programa PUM-O 2018-2021 

Program  2018 2019 2020 2021 

PUM/ PUM-O 551 410 441 308 

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Leto poročilo o izvajanju APZ 2021.  

 Udeleženci v programu ZIP 
Iz Poročila o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in za jezikovno opremljenost, sprejetih 

na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018, vidimo, da se je 

programa ZIP do vključno leta 2018 udeležilo 7217 priseljencev. Večinoma so to udeležbe v programu 

ZIP, ki jih je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve. V naslednjem razdelku prikazujemo vključitve 

v program ZP v okviru JR Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2022. 

 Udeleženci javnoveljavnih programov v okviru Javnega razpisa Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc 2016-2022 

MIZŠ je ob sofinanciranju iz ESS izvedlo dva zaporedna javna razpisa Pridobivanje temeljnih in poklicnih 

kompetenc med leti 2016 in 2018 ter 2018 in 2022. Za zadnje leto izvajanja razpisa še ni na voljo 

podatkov o izvedenih programih in številu udeležencev (interne evidence MIZŠ). Nekateri javnoveljavni 

programi so se v tem obdobju izvajali izključno prek tega mehanizma financiranja, gre za programe UŽU 

in program RPO. Medtem ko se nekateri drugi javnoveljavni programi kot je denimo ZIP in SDTJ 

financirali iz drugih javnih virov, konkretno ZIP iz sredstev MNZ (kot navajamo zgoraj). Udeležbe v 

javnoveljavnem programu SDTJ pa v velikem obsegu financirajo udeleženci sami.    

V vseh letih izvajanja JR TPK (z izjemno zadnjega leta 2022) se je v različne izobraževalne programe za 

pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc vključilo 27.866 odraslih udeležencev. Skoraj 54 % 

udeležencev je bilo starejših od 45 let, kar je bila posebna zahteva razpisa. Po številu udeležb, ki jih 

prikazuje slika Število udeležencev v programih sofinanciranih v JR Pridobivanje temeljnih in poklicnih 

kompetenc 2016-2021, predstavljajo namreč 73 % vseh udeležb (ali 20.394 udeležencev), izstopajo tri 

vrste programov: 

- Programi učenja tujih jezikov, v katere se je vključilo 8.858 odraslih, gre za neformalne, 
okvirno 40 urne programe različnih tujih jezikov, ki so jih pripravljali izvajalci sami. 
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- Programi računalniške pismenosti, v katere se vključilo dobrih 8.000 odraslih, tudi v tem 
primeru gre za neformalne, okvirno 40 urne ali krajše programe računalništva, ki so jih 
pripravljali izvajalci sami.  

- Programi pridobivanja in zviševanja ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in splošne 
izobraženosti, v te se je vključilo 3.532 odraslih, gre za neformalne praviloma 40 do 60 urne 
programe, ki so jih pripravljali izvajalci sami in so vključevali teme kot je komunikacija, 
ustvarjanje, zdrav življenjski slog, ipd.  

 
Slika: Število udeležencev v programih sofinanciranih v JR Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc 2016-2021 
 

 
Vir: Baza podatkov o izvajanju TPK, interni arhiv MIZŠ, 2022 (lastni preračun).  
 

Za nekoliko podrobnejši prikaz razmerja med številom udeležencev, izvedenih izobraževalnih ur in 

porabljenih sredstev smo nekoliko poenostavili prikaz programov po vsebinskih sklopih. Iz naslednjih 

nekaj slik je razvidno, da so se tako po obsegu sredstev, številu izvedenih ur in številu udeležencev v 

največjem obsegu realizirali programi tujih jezikov in programi računalništva. Izobraževalni programi v 

vseh drugih vsebinskih sklopih so se realizirali v znatno nižjem obsegu kot pokaže slika Obseg javnih 

sredstev po izbranih področjih, JR TPK 2018-2021. Za programe tujih jezikov se je porabilo 532.731,00 

EUR, pri čemer ne gre za javnoveljavne programe tujih jezikov, ki smo jih opisali zgoraj.  Za programe 

računalništva je bilo porabljenih 527.866,00 EUR, v to vsoto so vključeni tudi stroški izvedbe 

javnoveljavnega programa RPO.  

Znatno manj sredstev je bilo vloženih v programe na  vseh drugih vsebinskih področjih, kot so zdravje, 

pismenost, NPK, programi po zakonskih predpisih. Na primer programi za razvoj pismenosti 

predstavljajo med  6 in 7 % sredstev (v tej skupini so javnoveljavni programi UŽU, dva neformalna 

programa za razvoj pismenosti, program RŽU, ki v tem obdobju še ni bil javnoveljaven in program Knjige 

so zame). Neformalne izobraževalne programe, ki jih je sicer MIZŠ umestilo v svojem internem arhivu 

spremljanja med programe za razvoj pismenosti, temeljnih zmožnosti in splošne izobraženosti, smo 

umestili v več vsebinskih sklopov kot so komunikacija, zdravje, ustvarjanje). Glede na povedano, lahko 

le ugotovimo, da so bile naložbe v izobraževanje za razvoj temeljnih spretnosti in pismenosti odraslih, v 

dosedanjem obdobju, nizke.  
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Slika:  Obseg javnih sredstev po izbranih vsebinskih področjih, JR TPK 2018-2021 

 

Vir: Baza podatkov o izvajanju TPK, interni arhiv MIZŠ, 2022, lastni preračun.  

Iz slike Število udeležencev vključenih v programe po izbranih področjih, JR TPK 2018-2021 se podobno 

pokaže, da so se odrasli v  opazovanem obdobju vključevali v programe tujih jezikov, 9684 se jih je 

vključilo v take programe, kar 8905 odraslih se je udeležilo različnih programov računalništva.   

Slika: Število udeležencev vključenih v programe po izbranih vsebinskih področjih, JR TPK 2018-2021 

 

Vir: Baza podatkov o izvajanju TPK, interni arhiv MIZŠ, 2022, lastni preračun.  

Posebej smo se posvetili le področju računalništva in izpisali skupine programov za področje 

računalništva, slika Prikaz izvedenih ur programov RPO in RDO po vsebinah programov računalništva, JR 

TPK 2018-2021, razkrije, da je bilo za različne programe digitalnega in računalniškega izobraževanja 

porabljenih 118.502 uri. V približno enakem obsegu ur pa so se izvedli javnoveljavni program RPO 

(67.079), različni programi iz skupine RDO oz. t.i. računalniškega in digitalnega opismenjevanja (62.430 

ur) ter programi Excela (66.844 ur).  Program z drugimi vsebinami se je namenilo veliko manj ur.  

Slika:  Prikaz izvedenih ur programov RPO in RDO po  izbranih vsebinah oz vrsti programa, JR TPK 2018-
2021 
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Vir: Baza podatkov o izvajanju TPK, interni arhiv MIZŠ, 2022, lastni preračun. 

Vložena sredstva v posamezne vsebinske sklope JR TPK odraža skoraj povsem enako sliko kot prejšnji 

prikazi. Iz slike  Vsota realiziranih ur izobraževanja po izbranih področjih, JR TPK 2018-2021, se pokaže, 

da po obsegu izvedenih ur močno izstopata področji jezikov in računalniškega izobraževanja.  

Slika: Vsota realiziranih ur izobraževanja po izbranih področjih, JR TPK 2018-2021 

 

Vir: Baza podatkov o izvajanju TPK, interni arhiv MIZŠ, 2022, lastni preračun. 

V skupni sliki Prikaz in primerjava števila udeležencev, vsote realiziranih ur in porabljenih sredstev po 

izbranih področjih skupaj, JR TPK 2018-2021 so povzeti podatki po izbranih vsebinskih sklopih. Iz 

skupnega prikaza je seveda prav tako razvidno, da po obsegu sredstev, obsegu izvedenih ur in številu 

udeležencev izstopajo programu za tuje jezike in programi računalništva.  

Slika: Prikaz in primerjava števila udeležencev, vsote realiziranih ur in porabljenih sredstev po izbranih 
področjih skupaj, JR TPK 2018-2021 
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Vir: Baza podatkov o izvajanju TPK, interni arhiv MIZŠ, 2022, lastni preračun. 

Če vzamemo v obzir število vključitev v javnoveljavne programe, je slika povsem drugačna. V vse 

obstoječe javnoveljavne programe skupaj se je med leti 2016 in 2021 vključilo komaj 2940 odraslih 

udeležencev, kar je povzeto v preglednici Število vključitev v javnoveljavne programe v obdobju izvajanja 

JR TPK 2016 – 2021, kar predstavlja 10,6 % od vseh vključitev.    

Preglednica: Število vključitev v javnoveljavne programe v obdobju izvajanja JR TPK 2016 – 2021 

Program  Število udeležencev 

UŽU IP 1029 

UŽU BIPS 66 

UŽU MI 107 

UŽU MK 29 

SDTJ 215 

ZIP 229 

RPO 1265 

Skupaj  2940 
Vir: Baza podatkov o izvajanju TPK, interni arhiv MIZŠ, 2022 (lastni preračun).  

Pri tem pa se je le v omejenem obsegu izvajal program RPO, vanj se je vključilo 1265 udeležencev od 

skupaj 8905 udeležencev v vseh programih računalništva. Pri programih učenja slovenščine, se je 

javnoveljavnega programa SDTJ udeležilo 215 udeležencev, programa ZIP pa 229 udeležencev od skupaj 

1807 udeležencev programov učenja slovenščine. V javnoveljavne programe pismenosti se je vključilo 

1231 udeležencev od skupaj 1408 udeležencev programov pismenosti. 

Med programi tujih jezikov so se izvajali krajši programi tujih jezikov in v določenem obsegu programi 

priprav na zunanje preverjanje znanja tujih jezikov. Sklepamo, da so izvajalci programe tujih jezikov 
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izvajali po kurikulih javnoveljavnih programov tujih jezikov, posebej pa tega nismo preverjali. Preverjanje 

znanja tujih jezikov se sicer opravlja iz angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in madžarščine po 

javno veljavnih izobraževalnih programih, ki jih je sprejel minister za izobraževanje, znanost in šport. 

Potekajo na organizacijah, ki izvajajo izpite. Po uspešno opravljenem izpitu dobijo kandidati javno 

veljavno listino. Izpiti so pripravljeni ob upoštevanju priporočil Sveta Evrope. Prav tako so usklajeni 

oziroma upoštevajo Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO). Iz preglednice Število podeljenih certifikatov 

SEJO za znanje tujih jezikov pri odraslih 2014-2021, ki jo objavi Državni izpitni center v letnih poročilih, 

je razvidno, koliko odraslih se letno odloči za zunanje preverjanje znanja.   

Preglednica: Število podeljenih certifikatov SEJO za znanje tujih jezikov pri odraslih 2014-2021 

Leto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Število 
certifikatov 15 13 13 23 61 40 45 28 

Vir: Letno Poročilo Državnega izpitnega za leto 2021, str. 43.   

 

 Udeležbe v programu SDTJ za odrasle  
Kot smo pokazali zgoraj so imeli odrasli možnost, da so obiskovali javnoveljavni program Slovenščina kot 

drugi in tuji jezik tudi v okviri JR TPK 2016-2022. Udeležba je bila za odrasle v tem primeru brezplačna, 

prav tako tudi priprava na izpit iz tujega jezika za pridobitev certifikata po SEJO. Možnost brezplačne 

udeležbe v programu SDTJ je izrabilo 215 odraslih udeležencev.  

V veliko večjem obsegu se izvajajo programi SDTJ za odrasle prek Centra za slovenščino kot drugi in tuji 

jezik.  V Letnem poročilu CSDTJ so poročali, da je bilo skupno število udeleženk in udeležencev v letu 

2021 je bilo 749. Ugotavljajo, da je po pandemičnem letu 2020 in vidnem upadu udeležencev je leta 

2021 število zainteresiranih za tečaje slovenščine spet naraslo (glej preglednico Število udeležencev 

tečajev slovenskega jezika 2016-2021). Številke udeležencev na rednih tečajih skoraj tako visoke kot 

pred letom 2020. S pomočjo tečaja Slonline se je lani slovenščino učilo že skoraj 29.500 uporabnikov iz 

180 držav.  

Preglednica: Število udeležencev tečajev slovenskega jezika 2016-2021 

Leto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Število 
udeležencev 

tečajev 848 1012 836 981 639 749 

Število 
udeležencev 

spletnih 
tečajev / / 8372 14000 23000 29500 

Vir: Letna poročila Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik 2016-2021.  

 
Rednih tečajev za odrasle so se udeležili udeleženci 61 različnih narodnosti, največ jih je bilo iz Nemčije 

(13 %), Srbije (7 %), Rusije (6 %) in Francije (6 %). Udeleženci so opravljali 88 različnih poklicev, največ je 

bilo študentov (35 %), raziskovalcev (12 %) in učiteljev (5 %). Na tečajih je bilo več udeleženk kot 

udeležencev.  

Omogočena je tudi brezplačna udeležba na tečajih slovenščine posameznikom, ki so tako ali drugače 

aktivni v prostovoljnih organizacijah ali si zaradi družbenih okoliščin, v katerih so se znašli, sami ne 

morejo privoščiti tečaja (npr. priseljenci prostovoljci, zdravniki, študentje prek programa Erasmus', 

file:///D:/Users/esterm/Downloads/LETNO_in_FINANCNO_POROCILO_RIC_2021%20sprejeto%20na%20Svetu%2024022022%20(2).pdf
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zaposleni na Univerzi v Ljubljani, zamejci in potomci slovenskih zdomcev in izseljencev). Sredstva za kritje 

stroškov prihajajo iz različnih virov.   

Brezposelnim oziroma odraslim priseljencem udeležbo v programih za učenje slovenskega jezika in 

opravljanje izpita iz slovenščine omogoča Zavod RS za zaposlovanje v okviru Aktivne politike 

zaposlovanja (APZ). Iz letnega poročila za 2021 (preglednica Programi neformalnega izobraževanja za 

brezposelne APZ 2021) je mogoče povzeti, da je v enem letu v okviru različnih ukrepov izobraževanja in 

usposabljanja, te možnosti izkoristilo 1983 oseb.  

Preglednica: Programi neformalnega izobraževanja za brezposelne APZ 2021 

slovenščina kot drugi in tuji jezik – vstopna raven (A1)  556 

slovenski jezik za tujce stopnje od I do III  437 

izpit iz znanja slovenskega jezika   1983 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Poročilo APZ za leto 2021 

Na kratko na sklenemo, da se je po uradni evidenci MIZŠ (CEUVIZ) v javnoveljavne programe v 7 letih 

med leti 2013 in 2020 vključilo skupaj 20.264 odraslih udeležencev ali povprečno 2.895 na leto. 

Domnevamo, da evidenca MIZŠ ne obsega vseh vključitev odraslih v javnoveljavne programe. Če k tej 

številki dodamo še vključitve v program ZIP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve, se približamo 

številki 30.000 odraslih v okvirno tem obdobju.  Velika večina vključitev gre na račun udeležbe odraslih 

v programih učenja tujih jezikov, ter programov začetne integracije priseljencev in učenja slovenščine 

kot drugega in tujega, ki so določene s predpisi povezanimi s pridobivanjem delovnih dovoljenj ali 

dovoljenj za bivanje.  
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3  Potrebe po javnoveljavnih programih za odrasle   

Potrebe po javnoveljavnih programih lahko utemeljimo z dvema ključnima problemoma v izobraževanju 

odraslih v Sloveniji.  Prvi je neenakomeren dostop odraslih do izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji, 

drugi je stanje spretnosti odraslih. Delež odraslih, ki se vključuje v organizirane oblike izobraževanja se 

postopoma zvišuje pri vseh skupinah odraslih, vendar pa se obenem povečuje razkorak pri dostopu do 

izobraževanja med bolj in manj izobraženimi odraslimi. Podatki o vključenosti odraslih se zbirajo v okviru 

Ankete o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu (Eurostat). Stanje spretnosti pri odraslih pa je precej 

natančno razgrnila raziskava Spretnosti odraslih - PIAAC 2016. Raziskava o spretnostih odraslih je 

potekala kot del mednarodne raziskave pod okriljem OECD, v kateri je sodelovalo skupaj s Slovenijo 39 

držav. V vseh državah je v ocenjevanju spretnosti sodelovalo 200.000 odraslih, ki predstavljajo skoraj 

milijardo svetovnega prebivalstva. Rezultati raziskave spretnosti v Sloveniji so tako primerljivi z rezultati 

spretnosti odraslih v najbolj razvitih državah sveta. Podatki o vključenosti odraslih v izobraževanje in 

podatki o stanju spretnosti v populaciji  že dajejo slutiti v katere ciljne skupine bi morali usmeriti ukrepe 

za krepitev znanja in spretnosti na področju pismenosti in temeljnih zmožnosti, posredno pa tudi splošne 

izobraženosti. V nadaljevanju prikazujemo podatke o vključenosti odraslih v izobraževanje in izbrane 

podatke iz raziskave PIAAC, s katerimi ponazorimo razvitost spretnosti pri odraslih v Sloveniji ter s tem 

pokažemo obseg problema.  

3.1 Povečevanje neenakosti pri dostopu odraslih do izobraževanja v 
Sloveniji   

Podatki Eurostat so za Slovenijo vrsto let po letu 2011 kazali padanje udeležbe odraslih v VŽU. V  letu 

2011 je bila Slovenija glede deleža udeležbe odraslih v VŽU v zadnjih štirih tednih  med uspešnejšimi (v 

letu 2010 je Slovenija dosegla celo 16,4% udeležbo), po tem letu pa se je delež vključenih vsako leto 

nižal. V letu 2020 je Slovenija zdrsnila pod povprečje EU. Značilna je bila izrazito nizka izobraževalna 

udeležba nekaterih kategorij prebivalstva, ki so bile že v preteklosti izobraževalno manj dejavne npr. 

starejši, manj izobraženi odrasli, manj kvalificirani, posamezniki z nizkimi spretnosti. V letu 2019 se je 

udeležilo katere koli oblike organiziranega izobraževanja ali učenja 8,7-krat več prebivalcev s terciarno 

izobrazbo kakor tistih z osnovnošolsko ali nižjo poklicno izobrazbo, medtem ko je to razmerje med Danci 

v letu 2020 1,7, na Švedskem 1,6, v Estoniji in na Madžarskem pa 3,7.  

Leta 2021 se je udeležba odraslih v organiziranih izobraževalnih dejavnostih povsem spremenilo, saj je 

Slovenija dosegla 18,9 % udeležbo odraslih v izobraževanju. Tako se je uvrstila med države, ki dosegajo 

nadpovprečno izobraževalno udeležbo. Slovenija se je s tem skokom zelo približala kazalniku udeležbe 

odraslih v VŽU, ki ga je država zapisala v ReNPIO 2022-2030, to je 19 %  udeležba v letu 2030. 
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Slika: Udeležba odraslih v VŽU od leta v letih 2013, 2017, 2021, izbrane države EU9 

 

Vir: EUROSTAT, SURS, 2021 

Udeležba odraslih v izobraževanju je različna, raste na Švedskem, Finskem, v Italiji in v Estoniji. Danska 

se srečuje z upadanjem izobraževalne aktivnosti pri odraslih. Povprečje za EU pa linearno narašča.   

Udeležba v izobraževanju odraslih zelo niha glede na demografske podatke. Podatki kažejo, da se je 

stopnja vključenosti v VŽU iz leta 2020 v letu 2021 povečala pri vseh skupinah odraslih. Stopnja 

vključenosti se bistveno zvišuje z višanjem stopnje izobrazbe. Udeležba odraslih na stopnji ISCED 0–2 se 

je sicer tudi povečala za 50 %, a se je razkorak med udeležbo odraslih z izobrazbo na stopnji ISCED 5–8 

in odraslih z doseženo izobrazbo na stopnji ISCED 0–2, povečal. Delež odraslih s terciarno stopnjo 

izobrazbe, ki se izobražujejo je 9,3-krat večji kot delež manj izobraženih odraslih (ISCED 0–2). Kaže, da 

se je stopnja udeležbe odraslih v VŽU v letu 2021 dvignila izrazito na račun terciarno izobraženih 

odraslih. Razkorak med vključenostjo nizko izobraženih in visoko izobraženih odraslih pa povečuje in 

ostaja še naprej velik izziv (preglednica in slika Stopnja vključenosti odraslih 25–64 let v VŽU po stopnji 

izobrazbe v letih 2020 in 2021 v Sloveniji). 

Preglednica: Stopnja vključenosti odraslih 25–64 let v VŽU po stopnji izobrazbe v letih 2020 in 2021 v 

Sloveniji 

Leto Stopnja izobrazbe 

Manj kot OŠ, OŠ in nižja 
poklicna (ISCED 0-2) 

Srednješolsko, višješolsko 
izobraževanje (ISCED 3-4) 

Terciarno izobraževanje 
(ISCED 5-8) 

2020 1,7 5,3 14,8 

2021 3,4 11,5 31,6 
Vir: Info Mozaik, https://arhiv.acs.si/InfO-mozaik/2022/106.pdf  

 

                                                           
9 Slika prikazuje udeležb odraslih v VŽU v izbranih Evropskih državah (ReNPIO 2022 – 2030).  

https://arhiv.acs.si/InfO-mozaik/2022/106.pdf
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Vir: Info Mozaik, https://arhiv.acs.si/InfO-mozaik/2022/106.pdf  

Podatki o vključenosti v VŽU glede na starost, prav tako razkrijejo, da bo doseganje starejših ciljnih 

skupin v VŽU ostalo izziv tudi v prihodnjih letih. Preglednica in slika Stopnja vključenosti odraslih 25–64 

let v VŽU po starostnih skupinah v letih 2020 in 2021 v Sloveniji, pokažeta razkorak v vključenosti med 

starejšimi in mlajšimi starostnimi skupinami.  

Preglednica: Stopnja vključenosti odraslih 25–64 let v VŽU po starostnih skupinah v letih 2020 in 2021 v 

Sloveniji 

LETO 25-34 25-49 25-64 25-74 35-44 45-54 50-74 55-64 

2020 16,4 10,8 8,4 7,3 8,5 6,4 3,6 3,9 

2021 28,2 23,2 18,9 16,4 21,5 18 9,7 10,3 

Vir. EUROSTAT 

https://arhiv.acs.si/InfO-mozaik/2022/106.pdf
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Vir: Info Mozaik, https://arhiv.acs.si/InfO-mozaik/2022/106.pdf  

Zadnji podatki EUROSTAT sicer kažejo zvišanje udeležbe v VŽU v vseh starostnih skupinah odraslih. 

Udeležba je visoka v starostnih skupinah do 50 let, najvišja pa seveda v starostni skupini 25–34 let, in 

sicer 28,2 %, a je dvig udeležbe v tej ciljni skupina najmanj izrazit (41,84 %). Več kot 60 % dvig udeležbe 

med leti 2020 in 2021 je izmerjen v starostnih skupinah nad 35 let, najbolj izrazit je v starostni skupini 

45–54 let, in sicer 64,44 %. Pomemben je tudi dvig udeležbe v starostnih skupinah 50–64 let (62,88 %) 

in 55–64 let (62,13 %).  Kot kaže je Slovenija v obdobju zadnjih nekaj let uspešno dosegala starejše ciljne 

skupine odraslih, a je razkorak med udeležbo starejših ciljnih skupin v primerjavi z mlajšimi ostal velik.  

3.2 Stanje spretnosti za obdelavo informacij pri odraslih v Sloveniji po 

raziskavi PIAAC 

Potrebe po zviševanju ravni spretnosti pri odraslih je precej natančno razgrnila raziskava Spretnosti 

odraslih - PIAAC 2016. Raziskava o spretnostih odraslih je potekala kot del mednarodne raziskave pod 

okriljem OECD, v kateri je sodelovalo skupaj s Slovenijo 39 držav. V vseh državah je v ocenjevanju 

spretnosti sodelovalo 200.000 odraslih, ki predstavljajo skoraj milijardo svetovnega prebivalstva. 

Rezultati raziskave spretnosti v Sloveniji so tako primerljivi z rezultati spretnosti odraslih v najbolj razvitih 

državah sveta. Podatki o stanju spretnosti v populaciji  že dajejo slutiti v katere ciljne skupine bi morali 

usmeriti ukrepe za krepitev znanja in spretnosti na področju pismenosti in temeljnih zmožnosti, 

posredno pa tudi splošne izobraženosti. V nadaljevanju prikazujemo izbrane rezultate podatke iz 

raziskave PIAAC s katerimi ponazorimo razvitost spretnosti pri odraslih v Sloveniji ter s tem pokažemo 

obseg problema.  

Raziskava Spretnosti odraslih – PIAAC je bila del programa OECD za mednarodno ocenjevanje 

kompetenc odraslih. Prikazuje, kako odrasli obvladujejo tri temeljne spretnosti za obdelavo informacij. 

Besedilne spretnosti, ki obsegajo zmožnost razumeti in uporabiti informacije iz različnih besedil, sestavni 

del te zmožnosti je bila tudi bralna komponenta – razumevanje besed, stavkov in odlomkov. 

Matematične  spretnosti, te zajemajo zmožnost  uporabiti,  interpretirati  in  podajati  matematične 

informacije ter zamisli. Reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih obsega zmožnost najti, izbrati, 

ovrednotiti in uporabiti informacije z uporabo računalnika za reševanje problemov. Raziskava je 

omogočila tudi veliko informacij o tem, kako odrasli uporabljajo svoje spretnosti na delovnem mestu in 

v vsakdanjem življenju, o njihovi izobrazbi, jezikovnem in družbenem okolju, sodelovanju v programih 

https://arhiv.acs.si/InfO-mozaik/2022/106.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/
https://www.oecd.org/skills/piaac/
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za izobraževanje in usposabljanje odraslih, vključenosti na trg dela, o zdravju, sodelovanju v družbenih 

procesih ter drugih vidikih njihovega življenja. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu 

odrasle populacije v starosti od 16 do 65 let, ki živi v Sloveniji. Podatki zbrani v raziskavi so veljavni in 

zanesljivi zaradi sistematične kontrole kakovosti v vseh fazah izvedbe raziskave. 

Spretnosti, ki so bile merjene v tej raziskavi, omogočajo odraslim dostopanje, razumevanje, analiziranje 

in uporabo besedilnih informacij in v nekaterih primerih tudi matematičnih informacij, informacij v obliki 

predstavitev (npr. slike, grafi). Besedila so lahko v obliki tiskanega gradiva ali se pojavijo na zaslonu. 

Besedilne spretnosti, matematične spretnosti in reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih so 

spretnosti, ki so nujno potrebne za delovanje v sodobnem svetu in za opravljanje različnih nalog, ki se 

jih morajo odrasli lotiti v različnih življenjskih okoliščinah. Zmožnosti odraslih so opisane z lestvico, ki 

obsega 500 točk in je razdeljena na ravni. Na vsaki ravni je opisano, kaj zmorejo odrasli z določenim 

rezultatom. Za besedilne in matematične spretnosti je opredeljenih 6 ravni (od 1. do 5. ravni ter pod 1. 

ravnijo), za reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih so opredeljene 4 ravni (od 1. do 3. ravni 

ter pod 1. ravnijo) (Vodnik za bralca po Raziskavi spretnosti odraslih, 2015). 

Besedilne spretnosti odraslih v Sloveniji: Rezultati raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC (2016) kažejo, 

da ima v Sloveniji vsak četrti odrasli med 16. in 65. letom zelo šibke besedilne spretnosti. Na 1. ali manj 

kot 1. raven besedilnih spretnosti se je uvrstilo 24,9 % odraslih (v državah OECD 19,8 %). Na 1. ravni 

besedilnih spretnosti so odrasli sposobni prebrati kratka besedila o znanih temah in najti eno natanko 

določeno informacijo, ki je po obliki in vsebini enaka vprašanju oziroma navodilu. Med 39 državami, ki 

so v treh krogih sodelovale v raziskavi Spretnosti odraslih – PIAAC (2013, 2016, 2019), sodi Slovenija 

med države OECD in Evropske unije z najmanjšimi deleži odraslih z najvišjimi dosežki (3. in 4./5. raven) 

v besedilnih spretnostih. Slovenija se (s 37,54 % odraslih na najvišjih ravneh) tako umešča precej pod 

povprečje držav OECD (s 45,21 % na najvišjih ravneh). Manjše deleže odraslih z najvišjimi dosežki v 

besedilnih spretnostih imajo v državah Evropske unije le še Španija, Grčija in Italija. 

Matematične spretnosti odraslih v Sloveniji: Najnižje ravni matematičnih spretnosti dosega skoraj vsak 

četrti odrasli v Sloveniji med 16. in 65. letom - ali 25,8 % (v OECD 23,5 %). Odrasli z dosežki na 1. ravni 

so sposobni uporabiti le osnovne matematične postopke v konkretnih kontekstih, kjer je malo motečih 

informacij. Potreben je en sam korak, ki zajema štetje, razvrščanje, osnovne aritmetične operacije in 

razumevanje preprostih odstotkov. Slovenija se po deležu odraslih, ki dosegajo najvišje ravni (3. in 4./5.) 

matematičnih spretnosti (39,92 %) bolj približa povprečju držav OECD (43,04 %), a ostaja pod 

povprečjem teh držav. Med državami Evropske unije imajo nižje deleže odraslih z najvišjimi dosežki na 

tej lestvici še Poljska, Severna Irska, Francija, Irska, Ciper, Grčija, Italija in Španija. 

Spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih pri odraslih v Sloveniji: Dosežki odraslih v 

pri reševanju problemov v tehnološko bogatih okoljih so še šibkejši. Rezultate na 1. ravni ali pod njo pri 

reševanju problemov v tehnološko bogatih okoljih je doseglo 49,2 % odraslih med 16. in 65. letom 

(povprečje OECD je 42,9 %). Odrasli z dosežki na 1. ravni so sposobni uporabljati le splošno razširjene in 

znane tehnološke aplikacije, kot sta e-pošta in spletni brskalniki, ter reševati probleme, ki vključujejo 

malo korakov, preprosto sklepanje in malo ali nič navigacije med različnimi aplikacijami. V raziskavi 

Spretnosti odraslih – PIAAC je okrog 25,4 % odraslih v Sloveniji doseglo najvišji dve ravni reševanja 

problemov v tehnološko bogatih okoljih (povprečje OECD je 29,7 %). V nekaterih državah OECD je najvišji 

dve ravni doseglo 40 in več odstotkov odraslih med 16. in 65. letom. Nižje deleže odraslih z najvišjimi 

dosežki v reševanju problemov v tehnološko bogatih okoljih od Slovenije imata v Evropski uniji le še 

Poljska in Grčija (Francija, Italija, Španija in Ciper niso sodelovali pri testiranju spretnosti reševanja 

problemov v tehnološko bogatih okoljih). Okrog 18,6 % odraslih v Sloveniji (v OECD pa povprečno 16,4 

%) je izjavilo, da nimajo nobenih poprejšnjih izkušenj z računalniki oziroma da nimajo osnovnih 

računalniških znanj. 
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Kakšen je torej obseg problema nizko razvitih spretnosti pri odrasli populaciji v Sloveniji? 

V Sloveniji je skoraj tretjina (31,1 %) odraslih v aktivni delovni dobi z najnižjimi dosežki v besedilnih in 

matematičnih spretnostih (1. raven in/ali manj), kar je več od povprečja v državah OECD (27,18 %). 

Problem nizkih spretnosti za obdelavo informacij pri delovno aktivnem prebivalstvu je prisoten v vseh 

razvitih gospodarstvih sveta. Slovenija se po deležu tistih odraslih, ki nimajo dovolj razvitih besedilnih in 

matematičnih spretnosti ter spretnosti za reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih, uvršča pod 

povprečje OECD. Med državami Evropske unije imajo višje deleže odraslih z nerazvitimi besedilnimi 

spretnostmi le Grčija, Italija, Španija. Višji delež odraslih z manj razvitimi matematičnimi spretnostmi kot 

v Sloveniji je v Evropski uniji še v Franciji, Grčiji, Italiji in Španiji. Z obsežnejšim problemom nizko razvitih 

spretnosti za reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih pa se v Evropski uniji poleg Slovenije 

srečujeta le še Severna Irska in Litva. V Sloveniji delež 31,1% odraslih z nizko razvitimi spretnostmi 

predstavlja več kot 400.000 odraslih v starosti od 16 do 65 let. Pri tem se ocenjuje, da bo 250.000 teh 

odraslih na trgu dela še najmanj 10 let, pa še najmanj 20 let.  

Raziskava PIAAC je potrdila, da je v Sloveniji  raven spretnosti najmočneje povezana s stopnjo izobrazbe 

in starostjo, poleg tega pa tudi z izobrazbo staršev, migrantskim ozadjem, vključevanjem v izobraževanje 

in usposabljanje ter s stilom življenja, ki vključuje na primer zdravje, participacijo v družbenem in 

političnem življenju ter bralne navade. Če pogledamo pobližje:  

- Dosežena izobrazba je najmočnejši napovedovalec dosežkov v spretnostih za obdelavo informacij. V 

raziskavi Spretnosti odraslih – PIAAC so povprečni dosežki različno izobraženih odraslih v Sloveniji, 

tako tistih, ki imajo manj kot srednjo šolo, s končano srednjo šolo in terciarno stopnjo izobrazbe, 

pod povprečjem OECD. Razlike v točkah med najmanj in najbolj izobraženimi odraslimi v Sloveniji 

znašajo 68 točk, kar je več kot je povprečje OECD (60,53 točke). Večje razlike v doseženih točkah 

med najmanj in najbolj izobraženimi odraslimi kot v Sloveniji imajo med članicami Evropske unije 

Belgija, Francija, Nemčija, Poljska in Madžarska. Dosežena izobrazba populacije je najbolj običajen 

in točen pokazatelj t.i. zaloge človeškega kapitala v državi. Predpostavlja se, da so posamezniki, ki 

dosegajo enako stopnjo izobrazbe, enako usposobljeni in imajo enakovredno znanje in spretnosti. 

Podatki raziskave Spretnosti odraslih PIAAC kažejo, da samo dosežena stopnja izobrazbe ne ne 

pokaže tudi kakovostnega vidika zaloge človeškega kapitala. 

- Dosežki starejši generacij so praviloma precej nižji kot dosežki mlajši generacij. V Sloveniji so 

povprečni dosežki pri besedilnih spretnostih v vseh izbranih starostnih skupinah pod povprečjem 

držav OECD. Mlajše generacije odraslih med 16. in 24. letom praviloma dosegajo v povprečju višje 

število točk kot starejše generacije odraslih. Povprečni dosežki najstarejših generacij odraslih so za 

38,2 točke nižji kot povprečni dosežki mladih (povprečje OECD 24,9 točke). Slovenija se srečuje tudi 

s hitrejšim upadanjem spretnosti za obdelavo in uporabo informacij kot je to značilno za druge 

države. Raziskava PIAAC 2016 je sicer potrdila za vse države, da je s starostjo je pomembno 

povezana razvitost nekaterih kognitivnih spretnosti. Gre v tem primeru za besedilne in 

matematične spretnosti, te po približno 35. letu starosti, ko so na vrhuncu, postopno usihajo, v 

Sloveniji je ta upad bolj izrazit. Staranje vpliva na raven kognitivnih sposobnosti in posledično na 

ohranjanje spretnosti. Ne glede na to pa so med državami statistično pomembne razlike glede na 

to, kako močno spretnosti upadajo oziroma se ohranjajo. V večini prikazanih izbranih držav so 

starejši odrasli ohranili raven spretnosti na višjih raven kot v Sloveniji. Za generacije starejših 

odraslih v Sloveniji, npr. starejših od 50 let ali starejših od 65. let, prikazan podatek pomeni, da se 

bodo bistveno težje kot njihovi evropski vrstniki prilagajali spremembam, ki jih prinašata sedanji čas 

in digitalna transformacija. Prav tako bomo v Sloveniji težje kot v drugih državah spretnosti starejših 

obnavljali in ohranjali z izobraževanjem in usposabljanjem, saj se v zelo majhnem obsegu vključujejo 

v izobraževanja prav starejši in med njimi še posebej manj izobraženi. 
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- Slovenija je ena tistih držav, v katerih je izobrazba staršev zelo pomemben dejavnik razvitosti 

spretnosti za obdelavo informacij. V Sloveniji je razlika v dosežkih med tistimi odraslimi, ki imajo bolj 

ali manj izobražene starše, med največjimi v razvitih gospodarstvih sveta. Nizka raba spretnosti in 

slaba opremljenost domačega okolja s pisnimi viri dajejo slutiti, da to okolje ni dovolj spodbudno za 

razvijanje spretnosti tako otrok kot staršev. Zaradi nizkih spretnosti starši zelo težko podpirajo 

otrokov zgodnji kognitivni in jezikovni razvoj ter spodbujajo predbralne in predpisalne spretnosti. V 

Evropski uniji zasledimo večje razlike v dosežkih glede na izobrazbo staršev kot v Sloveniji le še pri 

odraslih v Nemčiji in na Madžarskem ter na Poljskem. 

- Bralne navade so pokazatelj razvitosti spretnosti. Izobraževanje je lahko katalizator, ki povečuje 

motivacijo za branje knjig in prav tako lahko pogosto branje lahko dvigne izobraževalne težnje. V 

povprečju po državah in gospodarstvih OECD sodelujočih držav v Raziskavi spretnosti odraslih - 

PIAAC se odstotek pogostih bralcev povečuje z vsako dodatno stopnjo izobrazbe. V Sloveniji je delež 

odraslih, ki bere knjige vsaj enkrat na teden, pod povprečjem OECD. Zelo zgovoren je podatek, da 

odrasli s terciarno izobrazbo v Sloveniji berejo knjige tako pogosto, kot jih berejo odrasli na 

Švedskem, ki imajo končano le srednjo šolo. Pogostost branja je povezana s povprečnimi dosežki 

pri besedilnih spretnostih. Pri večini držav je razlika v povprečnem dosežku tistih, ki berejo 

pogosteje, in tistih, ki nikoli ne berejo, zelo velika. Glede na položaj med EU državami, bi lahko 

zaključili, da so v Sloveniji problem bralna kultura oz. bralne navade odraslih. 

- Tako v Sloveniji kot v drugih državah OECD dobro obvladovanje besedilnih in matematičnih 

spretnosti pozitivno vpliva na vključenost v delovno silo in na višino plačila. Za odrasle z višjo stopnjo 

obvladovanja besedilnih in matematičnih spretnosti ter reševanja problemov v visokotehnoloških 

družbah v povprečju verjetneje, da bodo sodelovali na trgu dela in bili zaposleni, in manj verjetno, 

da bodo brezposelni, kot pa za odrasle z nižjo stopnjo obvladovanja spretnosti (OECD, 2016). Tako 

je 67,7 % testiranih prebivalcev Slovenije, ki so dosegli 4. ali 5. stopnjo pri besedilnih spretnostih, 

zaposlenih, v primerjavi z le 50,1 % tistih, ki do so dosegli 1. ali manj kot 1. stopnjo. Delež zaposlenih 

odraslih z visokimi rezultati je v Sloveniji sicer nižji od povprečja v sodelujočih državah OECD. Delež 

slovenskih odraslih z visokimi rezultati, ki niso del delovne sile (24,2 %), je mnogo manjši od deleža 

odraslih z nizkimi rezultati, ki niso del delovne sile (41,9 %) (OECD, 2016).  

- Razlike v povprečnih dosežkih v slovenskih regijah se ujemajo s kazalniki razvitosti regij. Statistične 

regije so bile obravnavane tudi glede na nekatere ekonomske kazalnike in povprečne dosežke 

prebivalcev. Kaže se, da obstaja statistično  značilna  povezanost med kakovostjo človeškega 

kapitala, merjenega z dosežki v spretnostih, in gospodarsko učinkovitostjo, merjeno v BDP, tako na 

ravni države kot tudi regije. Najvišji BDP na prebivalca ima osrednjeslovenska regija. Regija ima 

največ delovnih mest in posledično veliko delovnih migracij, kar ji viša BDP na prebivalca. Tako kot 

v letu 2016 tudi v letu 2019 slovenskega povprečja BDP ni presegala nobena druga regija. 

Osrednjeslovenska regija izstopa tudi glede na povprečen dosežek pri spretnostih. Osebe v 

osrednjeslovenski regiji so namreč dosegle najvišji povprečni dosežek pri spretnostih reševanja 

problemov v tehnološko bogatih okoljih. Najvišji dosežek pri matematičnih in besedilnih spretnostih 

pa so dosegli odrasli v obalno-kraški regiji. 

- Relativno močna je povezava med besedilnimi spretnostmi in neekonomskimi dejavniki. V Sloveniji 

odrasli z višjimi dosežki pri besedilnih spretnostih (4. ali 5. raven) trikrat pogosteje od odraslih z 

dosežki na 1. ravni ali pod njo (24,7 % v primerjavi s 7,6 %) poročajo, da zaupajo drugim. Razlika v 

družbenem zaupanju med tistimi z visokimi in tistimi z nizkimi dosežki pri besedilnih spretnostih je 

v državah OECD v povprečju manjša (13,0 %) kot v Sloveniji (17 %). Prav tako odrasli z visokimi 

rezultati v Sloveniji dvakrat pogosteje od odraslih z nizkimi rezultati verjamejo, da lahko vplivajo na 

politične procese (politična učinkovitost). Prostovoljstvo je med odraslimi z zelo dobrimi rezultati 

veliko pogostejše (44,9 %) kot med odraslimi s slabimi rezultati (26,5 %). Tudi lastna ocena zdravja 

je povezana z obvladovanjem besedilnih spretnosti. Okrog 94,4 % odraslih v Sloveniji, ki zelo dobro 
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obvladajo besedilne spretnosti, meni, da je njihovo zdravstveno stanje odlično, v primerjavi s 70,7 

% odraslih, ki slabo obvladajo besedilne spretnosti. Ta rezultat se ujema z opažanji v drugih 

sodelujočih državah OECD, saj je v povprečju 90,7 % odraslih z zelo dobrimi rezultati in 68,7 % 

odraslih s slabimi rezultati poročalo o odličnem zdravstvenem stanju. 

- Polarizacija v udeležbi odraslih v vseživljenjskem učenju med skupinami odraslih se povečuje, odrasli 

z nižjimi dosežki v spretnostih, manj izobraženi, starejši, iz šibkejših socialnih okolij in neaktivni v 

prostovoljskih dejavnostih, se manj pogosto izobražujejo (Mirčeva, 2018, str. 115). V Sloveniji se 

vseživljenjskega učenja udeležuje manj neaktivnih kot pa zaposlenih in brezposelnih. Radovan (v 

Javrh 2020 (ur.), str. 92) je na primer ugotovil, da se za razlogom »pomanjkanje časa, denarja in 

družinske obveznosti« skrivajo nizka motivacija, odklonilni odnos do učenja, pomanjkanje 

ustreznega poprejšnjega znanja ali spretnosti. Vpliv teh dejavnikov na delež udeležbe v 

izobraževanju in usposabljanju ni nekaj novega ali nepričakovanega, zaznali so jo tudi v preteklosti 

ali v nekaterih drugih državah (IALS, 1994 – 1998), razlike pa so večje v liberalnih sistemih kot v 

socialnodemokratskih. Toda visoka polarizacija delovno aktivnega prebivalstva in obstoj ter 

poglabljanje razlik med tistimi, ki imajo višje oziroma nižje spretnosti, ni obetavna in ni zaželena. 

Tudi od delavcev, ki opravljajo manj zahtevne poklice, imajo nižje prihodke in sestavljajo eksterni 

trg delovne sile, se namreč vse bolj pričakuje, da bodo bolj angažirani, samostojni in da se bodo pri 

delu nenehno prilagajali novim tehnologijam in nepričakovanim okoliščinam. To lahko dosežejo le, 

če se nenehno izobražujejo, usposabljajo in učijo, bodisi pri delu ali zunaj dela. S tem bi dosegli večjo 

varnost zaposlitve, imeli bi več priložnosti za napredovanje ter bi bili lahko bolj angažirani pri delu 

pa tudi zunaj njega. 

Stanje spretnosti pri odraslih in obseg problema kot ga je razkrila raziskava Spretnosti odraslih v Sloveniji 

PIAAC 2016 kot tudi razkorak med manj in bolj izobraženimi odraslimi pri vključenosti v izobraževanje 

kažejo, da gre za populacijski problem, ki zahteva premišljeno in dolgoročno usklajeno ukrepanje.  

Slovenija se bo v prihodnje težko spopadala z družbenimi izzivi kot je staranje prebivalstva, ohranjanje 

zdravja in delovne aktivnosti prebivalstva do starosti, podnebne spremembe ipd., če ne bo v zadostni 

meri vlagala v razvoj temeljnih spretnosti pri ranljivih skupinah odraslih. 

 

3.3 Potrebe po javnoveljavnih programih kot jih vidijo izobraževalci in 
načrtovalci politik  

Oceno potreb po javnoveljavnih programih za odrasle lahko povzamemo po strateških dokumentih za 

področje izobraževanja odraslih, ki na nacionalni ali globalni ravni ponujajo smernice za vsebine in 

prednostna področja za učenje in izobraževanje odraslih. V okviru naloge smo s posebnim vprašalnikom 

preverjali, kako potrebe po razvoju javnoveljavnih programov ocenjujejo predstavniki stroke in politike.   

Globalni okvir za ukrepanje na področju izobraževanja odraslih ponuja Marakeška deklaracija sprejeta 

junija 2022 v okviru Confintee VII „Učenje in izobraževanje odraslih za trajnostni razvoj – 

transformativno učenje“. Konferenco in deklaracijo je sooblikovalo  več kot 1.000 predstavnikov 

(voditelji držav, ministri za izobraževanje, visoki predstavniki Združenih narodov). Fokus razprave so bile  

podnebne spremembe, pravica do VŽU, pismenost, uporaba tehnologije, prihodnost delovnih mest. 

Izhodišče te največje svetovne konference v izobraževanju odrasli je bila pravica do izobraževanja v vseh 

življenjskih obdobjih. Pri tem so poudarili, da je izobraževanje kot temeljna človekova pravica & javno 

dobro. Ter da izobraževanje odraslih lahko predstavlja „močan politični odgovor za utrjevanje socialne 

kohezije, izboljšanje razvoja socialno-emocionalnih spretnosti, varovanje miru, krepitev demokracije, 

izboljšanje kulturnega razumevanja, odpravo vseh vrst diskriminacije in spodbujanje mirnega skupnega 

življenja ter aktivnega in globalnega državljanstva“.  Opredeljena so bila naslednja prednostna področja 

in principi delovanja:  
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- Spodbujanje IO v perspektivi VŽU (CTR 4), 

- Nova družbena pogodba (demokracija, človekove pravice), 

- Pismenost (politike, finance), 

- Podnebno ukrepanje („zeleni prehod“), 

- Enak dostop vseh učečih se v digitalnih okoljih („digitalni razkorak“), 

- Priprava na delovne zahteve v prihodnosti (demografske spremembe, globalizacija, 4 

industrijska revolucija), 

- Kultura VŽU (holistični pristop). 

Med ukrepi deklaracije je izpostavljeno tudi širjenje področij izobraževanja in učenja, med katerimi so: 

pismenost, učenje na delovnem mestu (vzpostavitev kulture VŽU na delu), izobraževanje za trajnostni 

razvoj, digitalne spretnosti (kombinirano učenje), izobraževanje za blaginjo/dobro počutje ter zdravje 

(covid-19), izobraževanje za dejavno in globalno državljanstvo (kritična analiza informacij, sprejemanje 

informiranih odločitev, sodelovanje v javni razpravi).  

 

Prednostna vsebinska področja za pripravo javnoveljavnih programov splošne izobraženosti pomagajo 

določiti Izhodišča za pripravo javnoveljavnih programov, kjer je zapisano, da  se pri razvoju programov 

za dvig splošne izobraženosti upošteva uravnoteženo pokritost teh vsebinskih področij:  

- osebnostni razvoj, zdravje in zdrav življenjski slog, 
- narava, okolje in trajnostni razvoj, 
- narodna pripadnost (narodna identiteta, kulturna in zgodovinska dediščina ipd.), 
- evropska in svetovna kulturna dediščina (poznavanje in strpnost do drugih kultur, globalizacija 

ipd.), 
- sodelovanje v skupnosti (aktivno državljanstvo, razvoj in posebnosti skupnosti, poznavanje 

pravnega sistema, državnih institucij, vloga civilne družbe ipd.), 
- medgeneracijsko sodelovanje ipd. 

Vsebinska področja povzema tudi ReNPIO 2022-2030 v okviru prvega prednostnega področja, s tem je 

država določila javni interes oziroma doseženo je soglasje ob pripravi strateškega dokumenta za razvoj 

izobraževanja odraslih glede vsebinskih področij, ki naj bi jih pokrivali javno izobraževalni programi za 

dvig splošne izobraženosti. ReNPIO 2022-2030 pa med ukrepi navaja tudi » razvijanje in izvajanje 

javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba za 

zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti ter izboljšanje splošne izobraženosti, z vsebinami 

različnih področij za krepitev tako imenovanih spretnosti za življenje. S tem je država določila dokaj 

natančno vsebine na katerih se prednostno pripravljajo javnoveljavni programi v obdobju izvajanje 

resolucije. Preglednica Vsebine JVPO po ReNPIO 2022-2030 in razviti veljavni JVPO pokaže, da je še mnogo 

belih lis in nepokritih vsebinskih področij.   

Preglednica: Vsebine JVPO po ReNPIO 2022-2030 in razviti veljavni JVPO 

Vsebine programov po ReNPIO 2022-2030 Razviti javnoveljavni programi  

bralna pismenost 6 JVPO: Programi UŽU 

trajnostni razvoj, zaščita okolja, blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje, krožno gospodarstvo in podobno 

0 

energijska pismenost 0 

finančna pismenost 2 JVPO: v pripravi (2024)  

medijska pismenost 0 

aktivno državljanstvo 0 

digitalna pismenost 1 JVPO: Digitalna pismenost 
1 JVPO: Računalniška pismenost 

preventivni programi s področja zdravja in izboljšanje zdravstvene 
pismenosti 

0 

prometna varnost 0 
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kmetijska dejavnost in dejavnosti za razvoj podeželja in podobno 1 JVPO: UŽU Izzivi podeželja (štet tudi pri 
bralni pismenosti) 

kulturna pismenost, kulturno-umetnostna vzgoja, kulturna zavest 
in izražanje ter ustvarjalne industrije in podobno 

0 

jezikovno izobraževanje odraslih v zvezi z jezikovnimi viri in 
tehnologijami 

0 

jezikovno usposabljanje za izboljšanje jezikovnih zmožnosti, 
vključno z učenjem slovenskega jezika kot drugega jezika 

5 JVPO: francoščina, angleščina, 
italijanščina, nemščina, madžarščina  
1 JVPO: SDTJ 

solidarnost, sodelovanje in izmenjave znanja in izkušenj med 
generacijami 

0 

razvoj kritičnega mišljenja, demokratičnega sodelovanja v 
družbenih procesih in družbeno odgovornega ravnanja 

0 

krepitev spretnosti in dejavnosti za družbeno vključenost 0 

razvoj spretnosti starejših za vključevanje v VŽU 1 JVPO: Program UŽU RŽU (že štet pri 
bralni pismenosti) 

razvoj spretnosti delodajalcev za krepitev vključevanja v VŽU 0 

krepitev sodelovanja v skupnosti 0 

skupnostno učenje 0 

zdrav življenjski slog 0 

ohranjanje in krepitev narodne identitete 0 

medkulturni dialog in sobivanja različnih kultur in podobno 1 JVPO ZIP 

Vir: ReNPIO 2022-2030 (ACS, 2022, str. 50-51) 

Že na pogled je jasno, da je potreb veliko več kot pa je na voljo javnoveljavnih programov. Razlogov za 

tako stanje je več, prav gotovo pa k temu, da ni prav veliko javnoveljavnih programov prispeva tudi to, 

da je razvoj takih programov zahteven. Namreč, vsako od navedenih vsebinskih področjih zahteva 

celovito analizo potreb in ciljnih skupin odraslih, če se pričakuje, da so javnoveljavni programi 

kakovostni, učinkoviti in odgovarjajo potrebam ciljnih skupin na nacionalni ravni.  Za doslej razvite JVPO 

so bile pripravljene različne analize in ocene potreb, na primer CRP ali aplikativne raziskave kot tudi 

nacionalne evalvacije (npr. za program PUM, programe UŽU, program RPO). Morebiti je razlog tudi v 

tem, da so javnoveljavni programi javno dobro in da jih večinoma (z izjemo tujih jezikov) ni mogoče tržiti.   

 

3.4 Rezultati vprašalnika o potrebah po razvoju javnoveljavnih programov 

za odrasle  

Aktualne potrebe razvoju in izvajanju JVPO smo prvič v taki obliki preverjali pri strokovnjakih na področju 

izobraževanja, dela, kulture in gospodarstva. Pripravljen je bil spletni vprašalnik v orodju 1ka, ki je bil 

poslan na več kot 400 naslovov, med katerimi so bile izobraževalnih organizacij za odrasle (ljudske 

univerze, srednje šole, zasebne organizacije), nacionalni javni zavodi, predstavniki načrtovalcev politik iz 

vseh resorjev, ki so vključeni v ReNPIO, posamezne NVO, združenja, podjetja ter posamezni strokovnjaki. 

Podatki so se zbirali med 12. in 24. januarjem 2022.  

Na vprašalnik je odgovorilo skupaj 105 respondentov. Glede na to, da skoraj polovica respondentov 

prihaja iz ljudskih univerz oziroma ministrstev, da jih prav toliko opravlja vodilne in vodstvene vloge v 

organizacijah in da imajo v večini več kot 16 let delovnih izkušenj, lahko sklepamo, da imajo dober 

vpogled v problematiko izobraževanja na svojih področjih dela, ter da so ponudili informirane odgovore.  

Iz slike Ustanova iz katere prihaja respondent lahko vidimo, da je bila večina respondentov iz ljudskih 

univerz (21 %)  in ministrstev (23 %).  V približno enakih deležih so se na vprašalnik odzvali iz splošnih 

knjižnic (13 %), iz muzejev (11 %) in iz nevladnih organizacij (10 %).  
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Slika: Ustanova iz katere prihaja respondent 

 

Vir: Anketa ACS o izobraževalnih potrebah, 2022. 

Kot kaže slika Vloga v ustanovi je bila skoraj tretjina respondentov direktorjev v ustanovah (31 %). V 

približno enakem obsegu so na vprašalnik odgovarjali vodje oddelkov na ministrstvih (17 %) in vodje 

oziroma organizatorji izobraževanja odraslih v izobraževalnih organizacijah (16 %) ter v nekoliko 

manjšem deležu učitelji oziroma svetovalni delavci (14 %). Približno enak delež respondentov je izbral 

odgovor drugo (17 %), med njimi pa so bili (UTŽO, javni uslužbenec, sodelavec pri javnih naročilih za 

izvedbo usposabljanja, razvojna sodelavka, projektni vodja, strokovni delavec, vodja projektov, 

bibliotekar, uradnik na ministrstvu, uradnik pri pripravi politik, strokovni delavec, analitik, svetovalec, 

producent).  

Slika: Vloga v ustanovi 

 

Vir: Anketa ACS o izobraževalnih potrebah, 2022. 

Med respondenti jih je 42 % navedlo, da imajo več kot 21 let delovnih izkušenj, od 16 do 20 let delovnih 

izkušenj ima 23 % respondentov in od 11 do 15 let delovnih izkušenj ima 21 % respondentov, glej sliko 

Delovne izkušnje.   

Slika: Delovne izkušnje 
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Vir: Anketa ACS o izobraževalnih potrebah, 2022. 

 Kako velike so potrebe po katerem od razvitih javnoveljavnih programih v lokalnih okoljih in 

v okviru resorja ali področja dela? 

V anketi so respondenti odgovarjali na splošno vprašanje, kako velike so potrebe po katerem od razvitih 

javnoveljavnih programov v lokalnem okolju oziroma v okviru resorja ali področja dela. Potrebe so lahko 

ocenili z odgovori 1=Ni potreb po tem programu, 2=Majhne potrebe, 3=Srednje velike potrebe, 4=Velike 

potrebe. Slika prikazuje povprečje izbranih odgovorov pri vsakem od navedenih programov v padajočem 

vrstnem redu. Iz slike Potrebe po obstoječih JVPO bi lahko sklepali: 

- Največje (srednje velike do velike) potrebe po mnenju respondentov so po programu 

računalniška pismenost za odrasle. 

- Nekoliko manjše (majhne do srednje velike) potrebe so po programu tujega jezika – angleščina, 

ki mu sledijo programi učenja slovenščine kot drugega in tujega jezika oziroma programi za 

integracijo priseljencev (ZIP, Spoznavanje slovenske zgodovine in kulture, Opismenjevanje v 

slovenščini). Visoko se je uvrstil tudi program Družabnik/družabnica za starejše osebe (ki sicer 

ni javnoveljavni program). Sledijo mu program PUMO, Ponudnik tradicionalnih izdelkov, storitev 

(ni javnoveljavni program), nemščina, UŽU IP, italijanščina, UŽU MI, UŽU RŽU, UŽU BIPS.  

- Manjše (ni potreb ali majhne potrebe) pa so po mnenju respondentov po vseh ostalih programih 

(UŽU DM, francoščina, UŽU MK, Oblikovanje tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne 

dediščine - ni JVPO, madžarščina.   

Slika: Potrebe po obstoječih JVPO 
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Vir: Anketa ACS o izobraževalnih potrebah, 2022. 

 Potrebe po javnoveljavnih programih za zviševanje pismenosti in temeljnih zmožnosti 

V anketo smo vključili 8 področij ključnih kompetenc, ki jih je na novo določil skupni evropski okvir 

ključnih kompetenc za VŽU leta 2018 (Priporočilo Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 

2018 in ReNPIO 2022-2030).  Respondenti so odgovarjali na vprašanje, na katerih področjih so že sedaj 

oziroma bodo v prihodnjih letih aktualne potrebe po razvoju JVPO za odrasle na področju pismenosti in 

temeljnih zmožnosti.  Izbirali so med odgovori  1=Ni potreb po razvoju programov, 2=Majhne potrebe, 

3=Srednje velike potrebe, 4=Velike potrebe.    

Glede na povprečje točk (slika Potrebe po razvoju JVPO na 8 področjih ključnih kompetenc) lahko 

sklepamo, da so respondenti v večini odgovarjali, da so na vseh navedenih področjih od srednje velike 

(3) do velike potrebe (4). Izstopa pa področje digitalne pismenosti, na katerem so po mnenju 

respondentov največje potrebe. Sledijo področje osebnostne in socialne zmožnosti in učenje učenja, 

področje jezikovnih zmožnosti, ter področje pismenosti in področje podjetniških zmožnosti. Na zadnja 

tri mesta so se uvrstila področja kulturna zavest in izražanje, zmožnosti v znanosti in tehnologiji ter 

matematične zmožnosti in področje državljanskih zmožnosti.  

Slika: Potrebe po razvoju JVPO na 8 področjih ključnih kompetenc 
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Vir: Anketa ACS o izobraževalnih potrebah, 2022. 

62 respondentov se je odzvalo in napisalo še druga področja na katerih bi se morali razviti javnoveljavni 

programi za zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti. Njihove odgovore smo sistemizirali in 

umestili po vsebini v enega od 8 področij temeljnih zmožnosti (preglednica Področja temeljnih 

zmožnosti in nove vsebine JVPO). Glede na obseg oziroma število navedenih vsebin, lahko določimo 

naslednji vrstni red področij temeljnih zmožnosti:  

- Največ navedb je bilo na naslednjih dveh področjih (1 zeleno polje): Podnebne spremembe, 

trajnostni razvoj, zeleni prehod in Digitalne zmožnosti.  

- Po številu navedb sledijo naslednja tri področja (2 rumeno polje): Kulturna zavest in izražanje, 

Državljanske zmožnosti ter Osebnostne in socialne zmožnosti ter učenje učenja, sledi področje 

zdravja.  

- Približno enako pogosto so respondenti izbirali področji Pismenost in Podjetniške zmožnosti (3 

modro polje).   

Preglednica: Področja temeljnih zmožnosti in nove vsebine JVPO (odprti odgovor) 

 Področja 
temeljnih 
zmožnosti  

Druga področja na katerih bi se morali razviti JVPO za zviševanje ravni pismenosti in 
temeljnih zmožnosti 

1 Digitalne 
zmožnosti 

digitalizacija (2); osnove umetne inteligence; digitalna pismenost za delo v pisarni; 
digitalna pismenost (2); praktično funkcionalna digitalna pismenost; digitalno 
opismenjevanje: pametne storitve, sodobna spletna orodja, aplikacije...; aplikativne 
digitalne zmožnosti za starejše; informacijska pismenost (2); osnove programiranja; 
medijska pismenost; programi s področja digitalizacije; digitalna pismenost starejših; 
medijska pismenost (4); ikt programi – napredni; zaščita pred manipulacijami na 
družbenih omrežjih; vrednotenje informacij; računalniško opismenjevanje; medijska 
vzgoja; sodobne tehnologije in aplikacije; ikt veščine; kibernetska varnost; digitalna znanja 
za družbeno participacijo; digitalizacija starejših; digitalna pismenost za upokojence;  

2 Osebnostne 
in socialne 
zmožnosti, 
učenje 
učenja 

uporaba knjižnice, knjižnih gradiv; komunikacijske veščine; prepoznavanje in ravnanje z 
osebami z osebnostnimi motnjami; medosebni odnosi; jasna besedna in nebesedna 
komunikacija; empatija; opolnomočenje; samostojno in odgovorno oblikovanje ciljev; 
samostojnost in odgovornost (za mlade); kako zdravo ljubiti sebe in razvoj najboljše 
različice sebe?; čustvena inteligenca; skupnostno učenje in sodelovanje, tudi 
medgeneracijsko; osebnostna rast; asertivna komunikacija; socialni stiki; učinkovita 
komunikacija; organizacija časa; konflikti; javni nastop;  

4 Jezikovne 
zmožnosti 

jezikovne kompetence; kultura izražanja; slovenščina za tujce; tuji jeziki za poslovne 
namene;  
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3 Pismenost 
funkcionalna pismenost (2); priprava informacij v enostavnem jeziku in lahkem branju; 
pisna komunikacija v podjetjih; bralna pismenost; kreativno pisno komuniciranje za 
odrasle; splošna pismenost;  

3 Podjetniške 
zmožnosti 

zmožnost prilagajanju spremembam na trgu; podjetnost in ustvarjalnost; socialno 
podjetništvo; načrtovanje poslovnega načrta; samoiniciativnost in podjetnost; trženje 
preko spleta; promocija različnih proizvodov/storitev; podjetniške kompetence;  

2 Kulturna 
zavest in 
izražanje 

razvoj nereligiozne duhovnosti, morale, prijaznosti, sočutja, (nematerialističnega) 
zadovoljstva v življenju; socialna vključenost skozi kulturne dejavnosti; digitalna 
pismenost; vizualna pismenost; širša področja kulture in umetnosti; umetnost – kultura; 
ustvarjalnost; vzgoja z umetnostjo; umetnost in ustvarjalno izražanje; kulturna vzgoja; 
potencial umetnosti in kulture v ruralnem okolju; razvoj kompetenc na področju 
umetnosti (s ciljem prepoznavanja polja umetnosti kot polja strpnosti in sobivanja 
drugačnih mnenj); filmska vzgoja; poznavanje dediščine; potencial umetnosti na področju 
duševnega zdravja; potencial umetnosti in kulture za zdravje in socialno vključenost 
starejših;  

4 Zmožnosti v 
znanosti in 
tehnologiji, 
matematične 
zmožnosti 

znanja povezana s krediti; matematična pismenost; finančna pismenost (3); kriptovalute; 
znanje ekonomije -organizacija proračuna v okviru družine;  

2 Državljanske 
zmožnosti 

orientacija priseljencev v državi sprejemnici; uporaba predpisov; mednarodni odnosi, 
globalna vprašanja, zunanja politika; enakost spolov; izpit za javne uslužbence iz 
poznavanja vsebin državne uprave; prostovoljstvo; pravice družbenih manjšin (lgbtq+, 
etnične manjšine, osebe z migrantskim ozadjem); aktivno državljanstvo; medgeneracijsko 
sodelovanje; delovanje nevladnih organizacij; evropska unija; medkulturne in 
medgeneracijske vsebine; aktivni državljan; politična pismenost; razumevanje različnosti; 
zaščita reproduktivnih pravic; medkulturne kompetence; socialna kohezija; 
medgeneracijsko sodelovanje; integracija priseljencev; vzgoja za preprečevanje 
sovražnega govor, dvig kulture govora v internetni komunikaciji;  

1 Podnebne 
spremembe, 
trajnostni 
razvoj, zeleni 
prehod  

podnebne spremembe, ki bodo v prihodnosti vplivale na vse nas; trajnostni razvoj; 
samooskrba; trajnostni razvoj in ekološka pismenost (2); trajnostni razvoj in varstvo 
okolja; izobraževanje o vplivih podnebnih sprememb in prilagajanju nanje; pridelava 
hrane; izobraževanje o zelenem prehodu in ukrepih posameznika; trajnostni razvoj) 
poraba elektrike, odpadki, energetska obnova stavb); ekološko kmetovanje; samooskrba; 
ohranjanje narave (recikliranje, pobiranja odpadkov, posledice zanemarjanja okolja, itd.); 
varovanje okolja in trajnost; trajnostni razvoj in samooskrba; trajnostni razvoj in klimatske 
spremembe; varstvo narave in okolja; izobraževanje o podnebnih spremembah in 
pomembnosti ukrepanja; predelava odpadkov v uporabne izdelke; energijska pismenost 
(trajnost, varovanje okolja; prehod na krožno gospodarstvo; ohranjanje planeta; varovanje 
okolja; energetska pismenost;  

3 Zdravje 
zdravo življenje; skrb za zdravje; skrb za duševno zdravje; naravna medicina; 
samoobvladovanje stresa; zdravo življenje - zdrav način mišljenja (pozitivna življenjska 
naravnanost, prehrana, gibanje; skrb za duševno zdravje starejših; skrb za duševno 
zdravje; samopomoč in spopadanje s tesnobo; možganska telovadba za starejše; zdravje 
in preventiva; soočanje s stresom; kovčing za starejše; metode sproščanja; 
skrb za zdravje;  

4 Drugo 
poklicne kompetence na različnih področjih; osebni karierni načrt; skrb za starejše; 
domača oskrba starejših oseb; orodja za individualno načrtovanje osebne karierne poti; 
krepitev življenjskih kompetenc 

 

Za področje pismenosti in temeljnih zmožnosti je sledilo še vprašanje o prednostnih ciljih skupinah, ki bi 

jim morali biti namenjeni JVPO za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti. 

Ciljne skupine, ki so bile vnaprej dane v vprašalniku so vzete iz ReNPIO 2022-2030. Respondenti so 

odgovarjali z enako lestvico kot pri prejšnjih vprašanjih. V sliki Prednostne ciljne skupine,  katerim bi 
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morali namenjeni JVPO za zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti, prikazuje povprečno 

oceno glede na pogostost izbire posameznih odgovorov, in sicer 1=Ni potreb po vključitvi, 2=Majhne 

potrebe, 3=srednje velike potrebe, 4=Velike potrebe. Med danimi ciljnimi skupinami, ki so jih prepoznali 

respondenti kot bolj ranljive z vidika pismenosti in temeljnih zmožnosti, ni velikih razlik. Kljub temu glede 

na pogostost izbire, v ospredje stopita skupini Odraslih, ki imajo omejene možnosti dostopa do dobrin 

in Odraslih z nizkimi temeljnimi zmožnostmi.  

Slika: Prednostne ciljne skupine, katerim bi morali namenjeni JVPO za zviševanje ravni pismenosti in 

temeljnih zmožnosti  

   

Vir: Anketa ACS o izobraževalnih potrebah, 2022. 

Respondentom je bil ponujena možnost odprtega odgovora oziroma navedba drugih prednostnih 

ciljnih skupin, odgovori so v preglednici Prednostne ciljne skupine, katerim bi morali namenjeni JVPO 

za zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti. V odprtem odgovoru so respondenti navedli 

veliko število prednostnih ciljnih skupin, pri čemer smo ugotovili, da jih lahko grupiramo v kategorije 

ciljnih skupin iz prejšnjega vprašanja. V kategorije smo uvrstili prav vse dobljene navedbe. Največ 

navedb smo lahko uvrstili v skupino odraslih z omejenim dostopom do dobrin (1 zeleno polje). V 

kategoriji drugo (2 rumeno polje) so respondenti navedli nekatere ciljne skupine, ki se sicer ne 

pojavljajo pogosto med skupinami ranljivih odraslih, ki potrebujejo dvig ravni pismenosti, bi jih pa 

kazalo vzeti v obzir pri ugotavljanju potreb. Tretjo skupino po pogostosti navedb (3 modro polje) 

predstavlja skupina odraslih z nizkimi temeljnimi zmožnostmi.   

Preglednica: Prednostne ciljne skupine, katerim bi morali namenjeni JVPO za zviševanje ravni 

pismenosti in temeljnih zmožnosti  

 Ciljne skupine iz 
ReNPIO 2022-
2030 

Ciljne skupine – odprti odgovor 

1 Odrasli, ki imajo 
omejen dostop 
do dobrin 

brezposelni in dolgotrajno brezposelni (5); migranti, priseljenci ; 
priseljenci različnih statusov, tujci (10); priseljenci s pomanjkljivim 
znanjem jezika in slovenske kulture (4); starši (2); starejši zaposleni;  
starejši odrasli (pred upokojitvijo); kmečko prebivalstvo; manjšine; 
zaposleni z nižjimi dohodki; vsi zaposleni 45+, ne glede na izobrazbo; 
priseljenci in migranti; odraslim z nižjo izobrazbo (5. stopnjo); 
zaposlenim odraslim v starosti 30+; pripadnike_ce lgbtq+ skupnosti; 
prebivalci podeželskih območij (3); etnične skupine (2); ljudje s 
kognitivnimi ovirami (intelektualna ovira, poškodba glave, ipd.); 
odraslim s socialnim manjkom (ki imajo težave pri vključevanju v družbo 
in večje skupine); prekarni delavci; osebe s posebnimi potrebami (in 
invalidi) (2); mlade ženske s podeželja; romi; mladostniki s slabo 
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domačo vzgojo; družine z veliko otroki;  drugi neaktivni odrasli (niso v 
bazi brezposelnih); mladi nezaposleni; kmetje, še posebej ženske; 
večkratno prikrajšani; zaporniki; osebe na prestajanju kazni zapora; 
odraslim iz ranljivih skupin; zaporniki in osebe na probaciji; zdravljeni 
odvisniki; osebe z omejenimi zmožnostmi in gibalno ovirani; 
brezposelnim odraslim v starosti 30+; ženske, ki so utrpele nasilje; 
albansko govoreče ženske; mamice samohranilke; moški; 

3 Odrasli z nizkimi 
temeljnimi 
zmožnostmi 

vsi udeleženci, ne glede na raven izobrazbe, ki nimajo določenih 
kompetenc; vsi, ne glede na raven izobrazbe, če nimajo določenih 
kompetenc; gibalno oviranim osebam, ki jim do sedaj niso bile zaradi 
različnih omejitev omogočene možnosti e-opismenjevanja; slabše 
izobraženi; funkcionalno nepismenim; mladi - brez funkcionalnih znanj; 
 

 Odrasli, ki 
potrebujejo 
izboljšanje 
splošne 
izobraženosti 

/ 

 Odrasli, ki 
potrebujejo 
poklicno oz 
strokovno 
izpopolnjevanje 

starejši zaposleni 45+; zaposleni; izobraževanje zaposlenih (ne glede na 
starost);  
 

 Mlajši odrasli, ki 
zgodaj opustijo 
šolanje  

mlajšim odraslim z nedokončano izobrazbo; 

 Starejši 55+ upokojenci (ni nujno 65+); starejši; upokojenci 55 +; starejši ki si želijo 
delati; vključevanje starejših v izobraževanje otrok (sodelovanje); 
starejši zaposleni; ostareli; starejši 55+, ki potrebujejo digitalna znanja; 

2 drugi javni uslužbenci, otroci - vzgoja, vrednote; otroci iz deprivilegiranih 
okolij; družine; osnovnošolcem in srednješolcem, ki potrebujejo 
dodatno pomoč pri učenju; mladi odrasli (ki končajo študij in iščejo 
zaposlitev); izobraževanje visoko izobraženih; mladi na začetku svoje 
službene poti; visoko izobraženi, ki potrebujejo osvežitev znanj; učenje 
starševstva preko tradicionalnih vredno; visoko izobraženi brez 
določenih kompetenc; iskalci zaposlitev za upravljanje z 
dokumentarnim gradivom; osebe v vojski; samozaposleni; zaposleni 30 
– 45; učitelji; pomoč za ogrožene poklice zaradi pandemije; 

Vir: Anketa ACS o izobraževalnih potrebah, 2022. 

 Potrebe po javnoveljavnih programih na področju splošne izobraženosti odraslih 

Poseben sklop vprašanj se je nanašal na oceno potreb po širitvi ponudbe javnoveljavnih programov za 

zviševanje splošne izobraženosti. Prvo vprašanje se je nanašalo na področja iz ReNPIO 2022-2030 in 

oceno potreb po razvoju javnoveljavnih programov s pomočjo lestvice 1=Ni potreb po razvoju 

programov, 2=Majhne potrebe, 3=Srednje velike potrebe, 4=Velike potrebe.  

Najpogostejši odgovor respondentov je bil pri področju Zdravje in zdrav življenjski slog, s čimer se 

področje približa oceni 4 (Velike potrebe po razvoju javnoveljavnih programov, slika Ocene potreb po 

razvoju javnoveljavnih programov glede na prednostna področja iz ReNPIO 2022-2030). Tesno za njim 

sledita področji Trajnostno razvoj in Medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost. Nekoliko presenetljivo 

je na drugi skrajnosti Evropska in svetovna kulturna dediščina ter Narodna pripadnost in identiteta, kjer 
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so se zgostile ocene okoli odgovorov Majhne do Srednje velike potrebe po razvoju javnoveljavnih 

programov.   

Slika: Ocene potreb po razvoju javnoveljavnih programov glede na prednostna področja iz ReNPIO 2022-

2030   

 

Vir: Anketa ACS o izobraževalnih potrebah, 2022. 

Potrebe po razvoju javnoveljavnih programov s področja splošne izobraženosti so respondenti lahko 

podali tudi v odprtem vprašanju. Vendar je navedb v tem sklopu vprašanj po številu na splošno manj. 

Prikazani so v preglednici Ocena potreb po razvoju javnoveljavnih programov s področja splošne 

izobraženosti glede na prednostna področja iz ReNPIO 2022-2030 - nova vsebinska področja. 

Najpogosteje so se predlogi novih vsebin lahko uvrstili v kategorijo Narava in okolje ter Digitalna 

pismenost (1 zeleno polje). Na drugo mesto lahko po pogostosti vključimo Medgeneracijsko sodelovanje 

in solidarnost, Osebnostni razvoj, Poznavanje pravnega sistema in državnih institucij ter Kulturna in 

zgodovinska dediščina (2 rumeno polje).  

Preglednica: Ocena potreb po razvoju javnoveljavnih programov s področja splošne izobraženosti glede 

na prednostna področja iz ReNPIO 2022-2030  - nova vsebinska področja, odprti odgovor 

 Prednostna področja po ReNPIO 2022-
2030 

Nova področja – oprti odgovor 

 Zdravje in zdrav življenjski slog skrb za zdravje; zdravo življenje; skrb za aktivno starost; 
3 Trajnostni razvoj trajnostna mobilnost; energetska pismenost; samooskrba; 

trajnostni razvoj; 
2 Medgeneracijsko sodelovanje, 

solidarnost 
oskrba in nega starejših; potrebe starejših; 
medgeneracijska solidarnost in komunikacija; socializacija; 
strpnost; trajno brezposelni; ostareli; prenos znanja;  

1 Narava, okolje Ekologija; zero waste življenjski stil; podnebne spremembe, 
vplivi in ukrepi; pravilno ravnanje z odpadki, recikliranje, 
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ponovna uporaba, itd.; poznavanje in prepoznavanje 
potreb živali;  

3 Medkulturni dialog, sobivanje vstop v družbo za tujce; osebnostna in medkulturna 
raznolikost in strpnost; begunci in priseljenci 

2 Osebnostni razvoj čustveno opismenjevanje; negativni učinki sebičnosti, 
pohlepa...; asertivna komunikacija; socialni stik;  karierni 
razvoj posameznika; karierni razvoj 50+; 

 Sodelovanje v skupnosti socialne veščine in odnosi; 
 Poznavanje in strpnost do drugih 

kultur 
 

3 Aktivno državljanstvo discipliniranje (npr. volilna disciplina); prostovoljstvo kot 
možnost aktivacije;  

2 Poznavanje pravnega sistema in 
državnih institucij 

e-državljanstvo; e-zdravstvo; e- sociala; finančna pismenost 
(3); upravljanje z dokumentarnim gradivom; ogroženi 
poklici zaradi korone; podjetniške vsebine; vsebine 
marketinga in odnosov z javnostmi; finančna pismenost; 

2 Kulturna in zgodovinska dediščina kulturna zavest in izražanje; umetnost-kultura; umetnost;  
kultura in zdravje; umetnost, kultura in socialna 
vključenost; umetnost; vizualna pismenost;  

 Civilna družba / 

 Globalizacija negativni učinki in vzorci kapitalizma in materializma; 
 Prometna varnost / 

 Narodna pripadnost in identiteta / 

 Evropska in svetovna kulturna 
dediščina 

evropska in svetovna umetnost;  

1 Digitalna pismenost digitalizacija in digitalna pismenost (3); digitalni in ikt razvoj 
družbe; računalniška pismenost; kibernetska varnost; 
digitalizacija starejših; internetna komunikacija 
(preprečevanje sovražnega in žaljivega govora), net etika; 
digitalna znanja za prehod v informacijsko družbo; 
pridobivanje zanesljivih informacij; kriptovalute; 

 Finančna   

Vir: Anketa ACS o izobraževalnih potrebah, 2022. 

Na vprašanje, katerim ciljnim skupinam bi morali biti prednostno namenjeni javnoveljavni programi za 

dvig splošne izobraženosti, so respondenti odgovarjali s pomočjo lestvice 1=Ni potreb po vključitvi, 

2=Majhne potrebe, 3=Srednje velike potrebe, 4=Velike potrebe (slika: Prednostne ciljne skupine za 

razvoj javnoveljavnih programov splošne izobraženosti). Po pogostosti izbire izstopata skupini Odrasli, 

ki imajo omejene možnosti dostopa do dobrin in Odrasli, ki potrebujejo izboljšanje splošne 

izobraženosti.  Tema dvema skupinama pa tesno sledita skupini Mlajši odrasli, ki zgodaj opustijo šolanje 

in odrasli, ki  potrebujejo nadaljnje poklicno ali strokovno izobraževanje.  

Slika: Prednostne ciljne skupine za razvoj javnoveljavnih programov splošne izobraženosti 
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Vir: Anketa ACS o izobraževalnih potrebah, 2022. 

Podobno kot pri prejšnjih odgovorih smo respondenti lahko podali predloge za nove ciljne skupine, ki bi 

jim treba nameniti programe za izboljšanje splošne izobraženosti. Pri tem odprtem odgovoru je bilo le 

nekaj navedb ciljnih skupin, večinoma pri kategoriji Odrasli z omejenim dostopom do dobrin, glej 

preglednico Prednostne ciljne skupine za razvoj javnoveljavnih programov splošne izobraženosti, odprti 

odgovor. Med njimi so tudi ciljne skupine, ki so jih respondenti navajali že pri ciljnih skupinah za razvoj 

pismenosti in temeljne zmožnosti.    

Preglednica: Prednostne ciljne skupine za razvoj javnoveljavnih programov splošne izobraženosti, odprti 

odgovor 

 Prednostne ciljne 
skupine po ReNPIO 
2022-2030 

Nove ciljne skupine, odprti odgovor 

1 Odrasli z omejenim 
dostopom do dobrin 

priseljenci (2); brezposelni; upokojenci; migranti (2); begunci; osebe 
z migranstkim ozadjem; neaktivni odrasli (niso registrirani kot 
brezposelne osebe); mladi z omejenim poznavanjem orodij; osebe s 
posebnimi potrebami (in invalidi) (2); vse ranljive skupine; 
gospodinje; pripadniki_ce lgbtq+ skupnosti; etnične skupine; osebe 
na prestajanju kazni zapora (2); brezposelni mladi odrasli; odrasli iz 
ranljivih skupin; starejši odrasli; zaposleni na kmetijah; tujci; osebe 
nad 45+; prekarni delavci; 

 Odrasli, ki potrebujejo 
izboljšanje splošne 
izobraženosti 

 

 Mladi, ki zgodaj 
opustijo šolanje 

mlajši odrasli (18-24) 
 

 Odrasli za poklicno in 
strokovno 
spopolnjevanje 

 

 Odrasli z nizko 
razvitimi temeljnimi 
spretnostmi 

vsi, ne glede na raven izobrazbe, ki nimajo določenih kompetenc;  

 Starejši 65+  

 Drugi situirani (oz. vsi) odrasli; samozaposleni; osnovnošolci, dijaki;  
osebam 30 – 45; mlade ženske; 

Vir: Anketa ACS o izobraževalnih potrebah, 2022. 
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Odprti odgovori na vprašanje o dodatnih sporočilih izvajalcu ankete o javnoveljavnih programih   

Na koncu dodajamo še odgovore respondentov na odprto vprašanje v zvezi z javnoveljavnimi programi. 

Urejeni so tematsko oziroma glede na vsebino, odgovore posameznih respondentov smo obdržali 

skupaj. Tematsko pa se mnenja respondentov dotikajo motiviranja odraslih za vključevanje v programe, 

dolžine programov, usposabljanja strokovnih delavcev, nosilcev javnoveljavnih programov, vloge in 

pomena ter zasnove javnoveljavnih programov.  

Motiviranje in animiranje odraslih udeležencev: 

- Kako oglaševati programe za odrasle z nizko razvitimi temeljnimi zmožnostmi? kot tak se tako 

rekoč ne prepozna nihče, v kolikor pa se, se zaradi stigmatizacije v take programe ne vključuje. 

- Potrebno bi bilo tudi več ozaveščanja in informiranja ciljih skupin, da se jih lahko vključi v 

programe, ki že obstajajo in ciljne skupine niti niso obveščene o možnostih, ki jih imajo že sedaj 

in da bi se splošna zavest o pomenu teh programov dvignila na višjo raven. Tako pri ponudnikih, 

kot tudi uporabnikih. 

- Izbor je že sedaj dovolj obsežen. Upamo, da bodo državljane te ponudbe tudi aktivirale in dovolj 

pritegnile, sedanja klima anticepilstva in podobnega (ne mislim politike) je zelo zaskrbljujoča in 

kaže na zelo egoističen narod. 

Dolžina javnoveljavnih programov:  

- Programi naj bodo v obsegu do 50 ur, lahko so modularno zasnovani (nepovezani), naj 

vključujejo tudi individualno delo in čim bolj odprt kurikul. Licenca naj ne bo pogoj za 

poučevanje, ampak strokovnost. 

- Programi morajo biti časovno krajši - zaobjeti morajo možnosti, da se vanje vključi kdor koli, ne 

glede na starost, status, izobrazbo ipd.  

- Programi bi morali biti krajši, saj sedaj želijo vsi prej do znanja, tako bi bilo več zainteresiranih - 

posameznikov in financerjev (podjetja, ZRZS). 

Usposabljanje strokovnih delavcev  

- Problem vidim tudi v tem, da je za določene programe potrebno imeti usposabljanja na 

Andragoškem centru Slovenije, do teh nimamo vsi enakega dostopa oziroma nam je to 

onemogočeno. 

- Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje programov. 

- Več učiteljev na voljo - usposabljanja krajša - največ 24 ur (po vzoru ZIP), licence naj bodo trajne, 

naj bo več sodelovanja z okoljem in več praktičnih znanj. 

- Želeli bi si, da bi bila večkrat organizirana izobraževanja za izvajalce. 

- Programi so nujni in pomembna je kakovostna izvedba le-teh, zato je nujna tudi strokovna 

podlaga izvajalcev, v smislu usposabljanj in stalnih do-usposabljanj, zaželene pa so tudi 

supervizije. 

Kulturne ustanove nosilke javnoveljavnih programov  

- Kulturne ustanove prepoznati kot nosilke kakovostnih javnoveljavnih programov - pri 

oblikovanju javnoveljavnih programov za odrasle, ki jih izvajajo različne ustanove, zagotoviti 

medresorski pristop - pri programih bralne pismenosti nujno vključiti splošne knjižnice, pri 

različnih JVPO za odrasle vključevati profesionalne kulturne ustanove (javne zavode - muzeji, 

arhivi ter NVO …). 

Vloga in pomen javnoveljavnih programov 
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- Javnoveljavni programi za odrasle so izredno pomembni za osebno rast in razvoj človeka. V teh 

tako hitro se spreminjajočih se časih in napredni tehnologiji človek ne sme zastati ampak se 

mora izobraževati in rasti z napredkom. 

- Tovrstni programi so bistveni z več vidikov - tako za pridobivanje novih znanj s področja 

programa, kot tudi za socialno umeščenost (socialne kompetence) posameznika. Z znanji s 

tovrstnih programov je posameznik konkurenčnejši na trgu dela, hkrati pa pridobiva tudi na 

samozavesti in osebnostni rasti. bistveni na področju osebnostne rasti posameznika in tudi za 

pridobivanje njegovih ... 

- Mislim, da so UŽU programi in RPO - računalniška pismenost za odrasle preživeti in niso več 

ustrezni za današnji čas. 

Zasnova programov  

- Programi naj bodo zasnovani modularno, da bodo prilagojeni po obsegu in vsebini vsem, ki 

nimajo določenih kompetenc. Programe je potrebno sproti posodabljati, še sploh s področja 

digitalizacije, ker hitro zastarajo. ciljnih skupin ne gre omejevati, ker raven izobrazbe ni 

zagotovilo, da imamo vse kompetence, ki jih potrebujemo. 

- Program je treba prilagoditi razmeram na trgu dela. 

- Glede na čase potrebujemo čim več takih programov, izobraževanje delodajalcev v 

ozaveščenosti o potrebi izobraževanja zaposlenih in predstavitve tistega, kar je na voljo. 

priprava modularnih programov - da program ki je npr. 300 ur, se razdeli na krajše različne 

module. 

- Umetniški programi za odrasle, ki delujejo terapevtsko, povezovalno, vzpodbujajo k 

samoiniciativnosti, radovednosti, raziskovalnemu delu in osebni rasti. 

- Obstoječe programe je potrebno posodobiti (program UŽU Izzivi podeželja je iz leta 2005), večja 

promocija programov. Starejši so slabo seznanjeni o programih. V pripravo vključiti tudi lokalne 

skupnosti, knjižnice. 

- V prihodnje bodo ključni za krepitev ključnih in prečnih kompetenc ter kompetenc stroke. 

Pomembno je njihovo čim prejšnje posodabljanje (obstoječih), oblikovanje in uveljavitev novih, 

uveljavljanje tudi v sferi dela (\ ‘basic / life skills\ ‘ kot podlaga za razvijanje vseh nadaljnjih: 

digitalne, finančne, medijske,....drugih pismenosti.  

- Priprava programov z digitalnimi vsebinami. Programi naj bodo kratki in praktično naravnani. 

predlog o še večji povezanost s pripravljavci in izvajalci programov. Pri izvajalcih programov, 

mentorjih, predlog o manjšem številu potrebnih licenc. Če je pa že potrebno, naj bo 

usposabljanje za pridobitev licence v manjšem obsegu in praktično naravnano oziroma naj bodo 

dovolj že izkušnje. 

- Nov JVPO program: upravljanje z dokumentarnim gradivom uslužbenci, ki upravljajo z 

dokumentarnim gradivom so osebe, ki skrbijo za sprejem, evidentiranje in odpravo 

dokumentarnega gradiva v glavni pisarni, usklajevanje in nadziranje ravnanja z dokumentarnim 

gradivom pred prenosom v stalno zbirko, varovanje dokumentarnega gradiva v stalni zbirki ipd.  

- Večji poudarek na prihodnosti (zeleni) in manjši na preteklosti (zgodovina), bolj na konkretnih 

veščinah (npr. pametno nakupovanje) in manj na neoprijemljivih (institucije, kultura). 

- Programi se morajo \ "posodabljati\ " hitreje, družba se hitro spreminja. Prav tako so določeni 

programi \ "zaprti\ " z licencami za izvajanje, če je temu tako, morajo biti ta izobraževanja stalna 

in ne tako kot pri UŽU programih, ko nam je mreža izvajalcev praktično razpadla zaradi manjka 

izobraževanja. 

- Tovrstni programi so izjemno pomembni, zlasti za skupine z manjšim dostopom do 

izobraževalnih programov (geografski dejavniki, jezikovne ovire, socialne okoliščine, idr.). 
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- Nujna je prenova JVPO, zlasti način izvedbe (učenje na daljavo, obseg ur,...), vsebina programov 

naj bo usmerjena na potrebe prihodnosti. JVPO naj bojo sestavljeni iz modulov, ki omogočajo 

delno priznavanje vsebine in s tem potrdilo, o zaključenem modulu (če ne more zaključiti 

programa v celoti). Kadrovski pogoji izvajalcev v JVPO: redna , dostopna usposabljanja, dostopen 

seznam. 

- Naj se ustanovi posebna skupina, ki naj na to temo razmišlja. Vsekakor bi morali programi 

izhajati iz trenutnih in bodočih potreb prebivalstva in družbe kot celote. 

4 Povzetek ugotovitev in predlogi 

 

Povzetek ugotovitev  

Razvoj in izvajanje javnoveljavnih programov, ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe v Sloveniji je na novo 

uredil Zakon o izobraževanju odraslih iz 2018 (ZIO-1), ta določa vrste, obvezne sestavine, pogoje za 

izvajalce in za strokovne delavce. Smernice za njihovo izvajanje so zapisane v Resoluciji nacionalnega 

programa za izobraževanje odraslih v obdobju 2022-2030 v okviru 1. prednostnega področja, ki obsega 

splošno neformalno izobraževanje odraslih. Strokovne podlage za pripravo javnoveljavnih programov so 

zapisane v Izhodiščih za pripravo javnoveljavnih programov za odrasle iz 2020. ZIO-1 je opredelil dve 

vrsti javnoveljavnih programov, ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe, in sicer za programe za zviševanje 

ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih ter za programe za zviševanje splošne izobraženosti.   

V Sloveniji je bilo doslej razvitih vsega skupaj 17 javnoveljavnih programov za odrasle, ki ne dajejo 

javnoveljavne izobrazbe. Ti so nastajali potopoma od konca 90-ih let ko je potekala kurikularna prenova 

VIZ do danes. Med programe za zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti štejemo programe 

iz skupine programov Usposabljanje za življenjsko uspešnost (skupaj 6 prenovljenih programov v skladu 

z Izhodišči (2020). Za področje digitalnih zmožnosti sta razvita program Računalniška pismenost za 

odrasle in Digitalna pismenost za odrasle (skupaj 2 programa). Na področju jezikovnih zmožnosti je 

pripravljenih več javnoveljavnih programov za učenje tujih jezikov za odrasle (skupaj 6 programov). Za 

učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika je razvit program Slovenščina kot drugi in tuji jezik, 

Začetna integracija priseljencev in program Opismenjevanja za mlade priseljence (skupaj 3 programi). 

Posebej navajamo še javnoveljavni program projektno učenje za mlade (1 javnoveljavni program), ki ga 

za zdaj edinega lahko uvrstimo v skupino programov za zviševanje splošne izobraženosti.  

Z izjemo programa Slovenščine kot drugega in tujega jezika, so bili vsi javnoveljavni programi, ki ne dajejo 

javnoveljavne izobrazbe razviti na Andragoškem centru Slovenije v sodelovanju z omrežji izobraževalnih 

organizacij za izobraževanje odraslih. Programa Začetna integracija priseljencev in program 

Opismenjevanja za mlade priseljence sta bila oblikovana v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot 

drugi in tuji jezik. Razvoj javnoveljavnega izobraževalnega programa za odrasle je zahtevno raziskovalno 

in razvojno delo. Brez izjeme je razvoj vseh javnoveljavnih programov, ki ne dajejo javno veljavne 

izobrazbe, potekal na podlagi temeljite raziskave potreb, ki so mu sledili razvoj programov za odrasle, 

razvoja programov za strokovne delavce, sistemsko umeščanje in širitev omrežja izvajalcev programov. 

Za večino programov, ne pa za vse,  je bila izvedena tudi nacionalna evalvacija učinkovitosti izvajanja 

programov, na podlagi katere so bili programi dopolnjeni oziroma posodobljeni.    

Po uradni evidenci MIZŠ se je v javnoveljavne programe za odrasle, ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe  

med leti 2013 in 2020 vključilo skupaj 20.264 odraslih, v povprečju 2895 na leto (Poročilo o uresničevanju 

ReNPIO 2013-2020). Iz internega arhiva MIZŠ, ki spremlja udeležbe v programe v okviru JR Razvoj 

temeljnih in poklicnih kompetenc, je razvidno, da se je v vseh letih izvajanja JR TPK (z izjemno zadnjega 
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leta 2022) v različne izobraževalne programe za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc vključilo 

27.866 odraslih udeležencev. Vendar pa je bilo vseh vključitev v javnoveljavne izobraževalne programe 

relativno malo, 2940 to je 10,5 % v primerjavi z vsemi udeležbami. Pri tem so se nekateri javnoveljavni 

programi, posebej ti, ki so namenjeni zviševanju ravni pismenosti (programi UŽU) in program 

Računalniške pismenosti, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam odraslih financirali izključno iz tega 

razpisa. Program ZIP se v večjem obsegu financira iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve in le nekaj 

čez 200 udeležencev se je udeležilo programa ZIP v okviru JR TPK. Program Slovenščine kot drugega in 

tujega jezika (z izjemo omejenega števila sofinanciranih udeležb) ter programi tujih jezikov se ponujajo 

in izvajajo kot tržna dejavnost kar pomeni, da niso namenjeni posebej ranljivim skupinam odraslih 

temveč splošni populaciji. Se pa je programa SDTJ udeležilo malo čez 200 udeležencev v okviru JR TPK.  

Kakšne pa so potrebe po razvoju javnoveljavnih izobraževalnih programov pismenosti in temeljnih 

zmožnosti, ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe, pri odraslih? Potrebe po razvoju izobraževalnih 

programov za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti je precej natančno pokazala raziskava o 

Spretnostih odraslih PIAAC 2016. Ta je razkrila, da je več kot 400.000 odraslih v aktivni dobi med 16. in 65. 

letom v Sloveniji, ki so pokazali zelo šibke besedilne, matematične spretnosti ter spretnosti reševanja 

problemov v tehnološko bogatih okoljih. Odrasli, ki so pokazali najnižje ravni spretnosti so manj 

izobraženi, starejši od 45 let, izhajajo iz šibkejših socialnih okolij, priseljenci, manj pogosto so vključeni v 

organizirane oblike izobraževanja, imajo nizke dohodke, pogosteje so neaktivni na trgu dela, so manj 

zdravi, manj zaupajo inštitucijam, manj pogosto sodelujejo v prostovoljskih dejavnostih, izkazujejo manj 

razvito bralno kulturo in bralne navade. Potrebe po razvoju izobraževalne ponudbe na tem področju je 

potrdila tudi anketa v kateri je sodelovalo več kot 100 načrtovalcev politik in strokovnjakov v 

izobraževanju odraslih (ACS, januar 2022). V anketi so respondenti posebej izpostavili kot prednostne 

ciljne skupine, ki imajo omejen dostop do dobrin in tiste ciljne skupine, ki nimajo razvitih temeljnih 

zmožnosti.  Ne glede na ugotovljene potrebe in priporočila načrtovalcev politik na strokovnjakov lahko 

ugotovimo, da je programov za dvig pismenosti in temeljnih zmožnosti malo in tudi, da se izvajajo v 

premajhnem obsegu, da bi si lahko obetali izboljšanje stanja pismenosti in temeljnih zmožnosti v 

populaciji odraslih.   

Potrebe po javnoveljavnih programih s področja splošne izobraženosti ni mogoče prav natančno 

opredeliti. Javni interes po razvoju in izvajanju tovrstnih programov je država opredelila v ZIO-1 in v 

ReNPIO 2022-2030, kjer so opredeljena vsebinska področja na katerih naj bi se prednostno programi 

razvijali. Potrebe po razvoju takih programov  so potrdili tudi respondenti v spletni anketi (ACS, januar 

2022), v kateri so se zavzeli za pripravo splošnoizobraževalnih javnoveljavnih programov predvsem s 

področja zdravja in zdravega življenjskega sloga, trajnostnega razvoja in medgeneracijskega sodelovanja 

in solidarnosti, narave in okolja, digitalne pismenosti, osebnostnega razvoja, poznavanja pravnega 

sistema in državnih institucij ter kulturne in zgodovinske dediščine. Pregled obstoječih javnoveljavnih 

programov, ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe, pokaže, da z izjemo programa PUMO (ki pa od 2016 ni 

več javnoveljaven program), v Sloveniji še nimamo razvitih tovrstnih programov.  

Če primerjamo obseg časa in sredstev vloženih v večletno razvojno in raziskovalno delo, ki je bilo potrebno 

za pripravo obstoječih javnoveljavnih izobraževalnih programov, ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe, za 

pripravo in izvedbo programov usposabljanja strokovnih delavcev in širitev omrežij izvajalcev teh 

programov, ter na drugi strani število vključitev odraslih v javnoveljavne programe,  lahko sklenemo, da 

so bili vložki v razvojno, raziskovalno in izobraževalno delo nesorazmerno visoki glede na končni izplen – 

število vključitev v te programe.  Prav tako so nizka sredstva, ki so bila v zadnjih letih vložena v izvajanje 

javnoveljavnih programov, ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe, v primerjavi z vloženimi sredstvi v druge 

neformalne programe. Nacionalna evalvacija javnoveljavnih programov za najbolj ranljive skupine 

odraslih je namreč pokazala, da je realizacija programov več kot 90 %, kar je zelo dober rezultat ter da 
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programi dajejo dolgoročne učinke pri najbolj ranljivih skupinah odraslih. Ob tem velja poudariti, da je 

bilo celotno dosedanje razvojno, raziskovalno delo ter izobraževanje strokovnih delavcev kot tudi vse 

izvedbe programov financirane izključno iz sredstev evropskega socialnega sklada. Izvajanje programov 

za odrasle poteka izključno prek javnih razpisov. Negotovost pri razvoju in izvajanju teh programov, 

premajhen obseg financiranja teh programov iz javnih sredstev, je povzročilo to, da  predstavljajo ti 

programi marginalni del v izobraževalni ponudbi izobraževalnih organizacij za odrasle, ki sicer 

predstavljajo javno mrežo za izobraževanje odraslih.  

Predlogi  

Glede na to, da je v zakonih in strateških dokumentih Slovenija opredelila javni interes na področju 

razvoja javnoveljavnih programov za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti ter za dvig splošne 

izobraženosti za odrasle, je potrebno odpraviti sedanjo anomalijo in dokončati sistemsko umeščanje 

javnoveljavnih programov, ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe. Tako bo izobraževanje odraslih v 

Sloveniji sledilo ciljem in smernicam  

Potrebno je dopolniti ZIO-1 in umestiti izvajanje javnoveljavnih programov v vsebino javne službe na 

področju izobraževanja odraslih. Trenutno je v vsebini javne službe v zvezi z javnoveljavnimi programi, 

ki ne dajejo javnoveljavne izobrazbe, navedena alineja, ki se nanaša na svetovalno dejavnost pri - 

vključevanju odraslih v javnoveljavne programe, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba. V 

ReNPIO 2022-2023 pa med ukrepi dejavnosti svetovanja ni več tega poudarka.   

Ob tem je potrebno v skladu z Izhodišči za pripravo javnoveljavnih programov posodobiti preostale 

obstoječe javnoveljavne programe (na primer tuji jeziki, PUMO in drugi) ter sprožiti razvoj in obenem 

zagotoviti njihovo izvajanje, da bosta obe področji, ki jih določa ZIO-1 in ReNPIO 2022-2030, 

enakomerno zastopani.  K pripravi novih javnoveljavnih programov bi bilo potrebno pritegniti resorje, ki 

so vključeni v ReNPIO.  

Razvoj novih javnoveljavnih programov bi moral biti utemeljen na ugotavljanju potreb pri odraslih, ki 

zahteva temeljito raziskovalno in razvojno delo ter v nadaljnjih korakih upoštevanje načel in korakov 

programiranja v izobraževanju odraslih.   

Z umestitvijo javnoveljavnih programov, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba v javno mrežo, 

bo omogočen enakomeren razvoj omrežja in kontinuirano financiranje omrežja izvajalcev teh 

programov in zagotavljanje enake dostopnosti teh programov za odrasle v lokalnih okoljih. Tako bodo 

programi iz dosedanjega tržnega načina financiranja in izvajanja prešli v javno službo.  

Z umestitvijo v javno mrežo bo omogočena profesionalizacija učiteljev v javnoveljavnih programih,  s 

tem bo mogoče zagotavljati ustrezno kakovost in večjo učinkovitost javnoveljavnih programov. 

Predvsem pa hitrejše odzivanje omrežja za izobraževanje odraslih na družbene in okoljske probleme v 

lokalnih okoljih. Učinki se bodo pokazali tudi  večji zastopanosti nekaterih ciljnih skupin odraslih v VŽU.   

Umestitev javnoveljavnih programov, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, v javno mrežo, 

bo omogočilo povezovanje z dejavnostjo informiranja in svetovanja ter promocije in ozaveščanja pri 

vključevanju odraslih v te programe, še posebej pri izvajanju terenskega dela za doseganje najtežje 

dostopnih ciljnih skupin odraslih.  

Ob ustrezni sistemski umestitvi in enakomerni razpršenosti ponudbe teh programov v javni mreži bo 

mogoče bolj smotrno izvajati spremljanje izvajanja ukrepov in programov ter načrtovati evalvacije 

učinkov javnih politik.  
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