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Število odraslih v izobraževalnih programih 
za pridobitev izobrazbe (Vir: CEUVIZ, na dan 8. 11. 2017)

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
(na dan 8.11.2017)

Izvajalci
Št. 
izvajalc
ev

OŠO SŠ OŠO SŠ OŠO SŠ OŠO SŠ OŠO SŠ

SŠ 79 0 14.769 0 13.946 0 13.987 0 13.870 0 12.124

LU 29 1.108 4.367 1.064 4.488 1.142 3.559 1.143 3.031 942 2.365

zasebne 
org.

16 0 2.952 0 2.939 0 3.352 0 3.123 0 2.465

SKUPAJ 124 1.108 22.088 1.064 21.373 1.142 20.898 1.143 20.024 942 16.954



Število odraslih v JV programih, ki ne dajejo 
izobrazbe  (Vir: CEUVIZ, na dan 8. 11. 2017)

Izvajalci
Število 
izvajalcev

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
2017/18
(na dan 

8.11.2017)

SŠ 4 104 230 30 138 62

LU 25 3.381 3.898 2.936 3.235 1.137

zasebne org. 5 87 167 0 147 25

SKUPAJ 34 3.572 4.295 2.966 3.520 1.224



Stanje izobraževanja v prvi polovici 2015
 Delež izdatkov za izobraževanje v skupnih odhodkih državnega proračuna se je 

od 2008, ko je znašal 18,8%, znižal v letu 2015 na 14,9%.
 Slovenija je v različnih študijah (Izobraževanje na prvi pogled - OECD, Pregled 

izobraževanja in usposabljanja – EK) posebej omenjena kot država, ki je v času 
gospodarske krize številne varčevalne ukrepe sprejemala prav na področju 
izobraževanja. 

 Položaj zaposlenih – neurejen status in plače ravnateljev od 2006, ni 
napredovanja, plačne anomalije… 

 Zahteve tudi mednarodnih organizacij po zvišanju normativov in standardov
 zahteve IMF po zviševanju, posebna delovna skupina, dogovor s sindikati…



Sredstva MIZŠ od 2016 dalje
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Mednarodna odprtost Sodelovanje z 
deležniki

Strateški cilji postavljeni v 2015

Kakovostno in 
vključujoče javno 
šolstvo

Varno in 
spodbudno
učno okolje



Strateške usmeritve

 Krepitev podpornega okolja za IO

 Povečanje sredstev za odrasle (zlasti ESS)

 Priprava normativnih podlag – sprejem Zakona

 Določitev javne službe v izobraževanju odraslih



Napredek od danih zavez



Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO)
ZIO ureja:
 javni interes na področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni – nacionalni program 

izobraževanja odraslih in
 način uresničevanja javnega interesa na področju izobraževalnih programov za odrasle in 

dejavnosti 

Novosti ZIO:
 vzpostavlja javno službo v izobraževanju odraslih, ki je  v pristojnosti MIZŠ, to je:

program osnovne šole za odrasle in dejavnosti svetovanja,
 vzpostavlja javno mrežo izvajalcev javne službe (pogoje za izvajalce, financiranje…),
 določa pogoje za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti.



 Nacionalni program se uresničuje na osnovi Letnih programov IO.
Letni program IO za leto 2018 je Vlada sprejela 27. julija 2017.
Vključenih je 9 ministrstev, kar je največ v zgodovini letnih programov IO.
Povečuje se partnersko sodelovanje

 Objavljena sta bila že dva javna razpisa za financiranje javnoveljavnih programov, 
ki ne dajejo izobrazbe in neformalnih programov za odrasle za leto 2018. 

 Vključenost v vseživljenjsko učenje v zadnjih letih pada, vendar je še vedno
nad povprečjem EU. 
Pričakujemo, da se bo padanje zaustavilo, tudi zaradi sredstev ESS.

Uresničevanje nacionalnega programa o izobraževanju 
odraslih (ReNPIO13-20)



ESS projekti, ki jih izvaja Sektor za višje šolstvo in 
izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih
1. Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019, 11.245.740,85 EUR

2. Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in 
vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 2016 – 2022, 9.449.847,41 EUR

3. NPO (Javni sklad): sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in 
pridobivanje poklicnih kompetenc 2016 – 2018, 6.900.000 EUR

4. NPO (ACS): Strokovna podpora na področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016 – 2022
833.375,00 EUR

5. NPO (ACS): Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno 
pridobljenega znanja 2016–2021, 500.000,00 EUR



6. JR: Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih  
programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021, 1.090.000,00 EUR

7. NPO (CPI): Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016-2022, 1.649.278,57 EUR
8. NPO (CPI): Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in 

usposabljanje 2017-2022,  484.106,20 EUR

9. NPO (Javni sklad): Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih v letih 2016-2022 
(PUD), 28.466.905,50 EUR

10. NPO (CPI): Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021, 2.682.846,67 EUR

11. NPO (CPI): Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020, 942.153,33 EUR

ESS projekti, ki jih izvaja Sektor za višje šolstvo in 
izobraževanje odraslih

Poklicno izobraževanje



Nadaljnje delo: 
 Spremembe pravilnikov – po sprejetju zakonov

 Nadaljnji razvoj in implementacija projektov ESS 2016-2022:

 Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2017-2022, 
16.815.893,80 EUR

 JR za izvedbo promocijskih in animacijskih aktivnosti za večje vključevanje odraslih v 
izobraževanje in usposabljanje 2017 – 2022, 1.714.000,00 EUR

 JR za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2019 – 2022, 12.000.000 EUR

 NPO: sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni 2019 – 2022, 
7.576.625,00 EUR 



Hvala vam za trud in sodelovanje.
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