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Mejniki, predhodne/nove okoliščine

1. Bela knjiga o 
vzgoji in 
izobraževanju v RS 
(1995)

• Zakon o izobraževanju odraslih 
(ZIO) (Ur. l. RS, št. 12/1996).

• Prvi Nacionalni program 
izobraževanja odraslih: 
Resolucija o nacionalnem  
programu IO v RS do leta 
2010 (ReNPIO) 
(Ur. l. RS, št. 70/2004). 

• Podaljšano izvajanje ReNPIO z 
letnimi programi izobraževanja 
odraslih do leta 2013
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2. Analize izvajanja
prve ReNPIO

• Analiza o uresničevanju 
(ReNPIO) 2005-2010, 
ACS, januar 2012.

• Analiza izvajanja 
programov 
neformalnega 
izobraževanja odraslih v 
letih 2011-2013, ACS, 
2013.

• Analiza uresničevanja 
Letnih programov IO v 
obdobju 2011-2013, 
ACS, maj 2015.

Pomanjkljivost in izzivi na področjih:
• neuravnoteženost med spl. in poklicnim  iz.
• socialno partnerstvo,
• sodelovanje med ministrstvi in vključenost,
• sodelovanje nacionalne in lokalne ravni,
• model financiranja ni zaživel,
• nižje izobraženi se manj vključujejo, …

Uspešen razvoj in implementacija:
• novi programi, 
• dejavnosti, gradiva,
• model kakovosti v IO,
• usposabljanje kadrov,
• TVU in druge aktivnosti,
• sistema NPK,
• mednarodno sodelovanje,
• evalvacijske študije, analize,
• izboljšanje izobrazbene strukture 

odraslih in njihove vključenosti,
• druge aktivnosti.
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Mejniki, predhodne/nove okoliščine

3. Bela knjiga o 
vzgoji in 

izobraževanju v 
RS (2011).

Nacionalni program izobraževanja 
odraslih: 

Resolucija o nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih v RS 

za obdobje 2013-2020 
(ReNPIO13-20) (Ur. l. RS, št. 6/2018).
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4. Analiza o 
uresničevanju 
ReNPIO 13-20 
za obdobje 2014-
2016, ACS, junij 2018.

5. Spremembe 
področnih zakonov: 
ZGIM, ZPSI in ZVIŠ.

6. Zakon o 
Slovenskem ogrodju 
kvalifikacij (ZSOK).

Razvoj in implementacija- MIZŠ:
• sprememba 11. člena ZOFVI
• Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1) 
• LPIO: 9  ministrstev, sodelovanje z ZRSZZ,
• povečana vključenost v spl. nef. izobraž.,
• analize in ukrepi po PIAAC (OECD),
• ESS projekti, Skills stratergy (projekt OECD),
• uspešnost PUMO, izkoriščene možnosti MIC,
• NPK - visok delež izhodov v zaposlitve,
• izhodišča za razvoj programov, drugo.
Izzivi:
• sodelovanje (ministrstva, nacionalna in lokalna 

raven, socialno partnerstvo),
• nižje izobraženi in starejši, ki se manj 

vključujejo, 
• izboljšanje temeljnih zmožnosti,
• usposabljanje in izpopolnjevanje za delo,
• vrednotenje znanja,
• pridobitev prvega  poklica, fiktivni vpisi,
• drugo



Hvala za vašo pozornost.
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