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Letni posvet o izobraževanju odraslih 2018 

in letna konferenca projekta EUPO

https://pro.acs.si/lp2018

Letni posvet koordinira:

Realizacija Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) (Ur. l. RS, št.6/2018) 

Program osnovne šole za odrasle (OŠO):

1. Pravilnik o vpisu v OŠO: 

• podrobnejši postopek vpisa v OŠO, dvakrat letno,

• izvajalec z udeležencem ob vpisu pripravi osebni izobraževalni 
načrt (OIN).

Novosti ZIO-1:

 v razvid se vpišejo tudi podatki o številu vpisnih mest ter kraju in lokaciji izvedbe

programa (7. člen),

 izvajalec lahko kandidatu omogoči pripravo na vpis v obliki individualnega ali 
skupinskega učenja (9.člen); (npr.: UŽU, neformalni motivacijski programi)

 udeleženec se lahko največ dvakrat brezplačno vpiše v OŠO (12. člen),

 določeni pogoji za izpis in izključitev iz OŠO (12., 13. člen ZIO-1).
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Letni posvet o izobraževanju odraslih 2018 

in letna konferenca projekta EUPO

https://pro.acs.si/lp2018

Letni posvet koordinira:

Realizacija Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1)

Program osnovne šole za odrasle (OŠO):

2. Pravilnik preverjanju in ocenjevanju znanja v OŠO ter priznavanju 
predhodno pridobljenega znanja.

3. Pravilnik o standardnih in normativih. 
Za financiranje OŠO iz državnega proračuna obsega:
– sredstva za izvajanje javne službe za stroške dela ter izdatke za blago in 

storitve, 
– materialne stroški za obratovanje javnemu zavodu, katerega ustanoviteljica je 

država.

4. Izhodišča za pripravo programa osnovne šole za odrasle in prenovo
programa OŠO.

tema letošnjega posveta
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Letni posvet o izobraževanju odraslih 2018 

in letna konferenca projekta EUPO

https://pro.acs.si/lp2018

Letni posvet koordinira:

Realizacija Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1)

Javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi 
javnoveljavna izobrazba 

1. Izhodišča za pripravo javnoveljavnih izobraževalnih programov:

• pripravi ACS           tema letošnjega posveta,

• sprejme Strokovni svet za IO.

2. Pravilnik o kadrovskih in materialnih pogojih za izvajanje programa.

Novosti:

 v razvid se vpišejo tudi podatki o številu vpisnih mest ter kraju in lokaciji izvedbe 
programa,

 za učitelja je ustrezna tudi ped. - andr. izobrazba, pridobljena po študijskem 
programu za predavatelje višjih strokovnih šol v obsegu 30 KT po ECTS.
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Letni posvet o izobraževanju odraslih 2018 

in letna konferenca projekta EUPO

https://pro.acs.si/lp2018

Letni posvet koordinira:

Realizacija Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1)

Dejavnosti na področju izobraževanja odraslih

1. Smernice za izvajanje dejavnosti na področju izobraževanja odraslih:

• pripravi ACS,

• sprejme Strokovni svet za IO.

2. Pravilnik o kadrovskih in materialnih pogojih za izvajanje svetovalne 

dejavnosti.

3. Pravilnik o standardnih in normativih: 

• za financiranje svetovalne dejavnosti iz državnega proračuna 

obsega sredstva za izvajanje javne službe za stroške dela ter 

izdatke za blago in storitve. 

5



Letni posvet o izobraževanju odraslih 2018 

in letna konferenca projekta EUPO

https://pro.acs.si/lp2018

Letni posvet koordinira:

Realizacija Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) do 2020

Evidence in dokumentacija

Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v javnoveljavnih izobraževalnih 

programih za odrasle po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba 

in v svetovalni dejavnosti javne službe:

• podrobnejša vsebina in vrste javnih listin,

• način vodenja in obdelave podatkov.
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Letni posvet o izobraževanju odraslih 2018 

in letna konferenca projekta EUPO

https://pro.acs.si/lp2018

Letni posvet koordinira:

Nacionalni program izobraževanja odraslih

2018

Poročilo o uresničevanju ciljev in doseganju kazalnikov opredeljenih 

v ReNPIO13-20 od 2014 do 2016:

• analizo je pripravil ACS in obravnaval Strokovni svet za  IO,

• poročilo je obravnavala Vlada in čaka na obravnavo na Odboru in v DZ.

2019, 2020

Priprava novega nacionalnega programa izobraževanja odraslih do 
2030.

• priprava izhodišč za ReNPIO na ACS,

• obravnava in sprejem ReNPIO.
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Letni posvet koordinira:

Realizacija OP 2014 – 2020 v Sektorju za višje šolstvo in IO

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc:
1. JR 2016–2019:                                          11.245.740,85 EUR.
2. JR 2018–2022:                                          18.296.818,31 EUR.

Dvig izobrazbene ravni, č:
3. NPO(Sklad), 2 JR JR 2017–18 in 2018–2022: 

5.484.570,37 EUR.

Promocija, animacija in učna pomoč:
4. JR 2018–2022:                                           2.114.000,00 EUR.

Informiranje in svetovanje ter ugot. in vrednotenje nef. pridobljenega znanja: 
5. JR 2016–2022:                                           9.449.847,41 EUR.

Strokovna podpora področjem (NPO ACS): 
6. Pridobivanja temeljnih kompetenc 2016- 2022: 833.375,00 EUR 

(načrtovana novelacija:                              1.893.375,00 EUR)
7. Informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega

znanja 2016 – 202:                                       809.000,00 EUR. 8
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Letni posvet koordinira:

Realizacija OP 2014 – 2020 v Sektorju za višje šolstvo in IO

Razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja (NPO CPI): 
8. Prenova poklicnega izobraževanja 2016–202: 1.706.127,45 EUR.
9. Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in

usposabljanje 2017–2022:                                            484.106,20 EUR.
10. Promocija poklicnega izobraževanja 2016–2020: 1.796.677,12 EUR.
11. Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2016–2022:       1.649.278,57 EUR.

Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
12. JR 2018–2022:                                                         16.815.893,80 EUR.
Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po 
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe: 
13. JR 2016–202:                                                          1.090.000,00 EUR.

Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih (PUD): 
14. NPO (Sklad) in 3JR 2016–2017:                               8.371.448,96 EUR.

5 JR 2018–2022: 21.446.177,96 EUR.
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Hvala za vašo pozornost.


