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1. Uvod 
 
V skladu s 44. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18; v nadaljnjem 
besedilu: ZIO-1) se izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Republiki 
Sloveniji določi z letnim programom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. V letnem 
programu se opredelijo:  

− cilji in kazalniki na letni ravni; 

− ukrepi po prednostnih področjih; 

− obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu za izvajanje letnega programa; 

− pristojna ministrstva za izvedbo letnega programa in 

− način spremljanja izvajanja letnega programa. 

 

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: 

LPIO 2023) sledi usmeritvam Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v 

Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (Uradni list RS, št. 49/22; v nadaljnjem besedilu: 

ReNPIO 2022–2030 in Proračunu Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 150/22). 

 

Z LPIO 2023 se opredelijo cilji in kazalniki nacionalnega programa, določijo prednostna 

področja izobraževanja odraslih, opredelijo ukrepi za zagotavljanje in izvajanje izobraževanja 

odraslih, določijo okvirni obseg javnih sredstev za področje izobraževanja odraslih in 

ministrstva, ki so nosilci posameznih ukrepov, ter opredeli način spremljanja izvajanja. 

 

LPIO 2023 so pripravila naslednja ministrstva in urad: 

1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: MIZŠ); 

2. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: 

MDDSZ); 

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP); 

4. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP); 

5. Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ); 

6. Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK); 

7. Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: MP);  

8. Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: MZI); 

9. Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM). 

 

 

2.  Cilji in ukrepi po prednostnih področjih ReNPIO 2022–2030 
 

1.      Povečati vključenost odraslih v VŽU. 
2.      Zvišati raven temeljnih zmožnosti in izboljšati splošno izobraženost odraslih. 
3.      Zvišati izobrazbeno raven odraslih. 
4.      Povečati usposobljenost prebivalstva za uspešno odzivanje na potrebe trga dela. 
5.      Okrepiti razvoj in raziskave na področju izobraževanja odraslih. 
6.      Izboljšati in okrepiti dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. 

 

Prednostni ukrepi oziroma naloge posameznih ministrstev po prednostnih področjih so: 

 

2.1  Prvo prednostno področje: splošno neformalno izobraževanje odraslih 

 

MIZŠ:  

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

javnoveljavna izobrazba, ter neformalnih izobraževalnih programov za odrasle za 



4 

 

izboljšanje splošne izobraženosti, temeljnih in poklicnih zmožnosti za zaposlene, 

brezposelne in druge ciljne skupine. 

 

MDDSZ: 

– spodbujanje osipnikov k dokončanju ali nadaljevanju izobraževanja. 

 

 

MZ:  
– krepitev in ohranjanje zdravja s spodbujanjem in učenjem zdravega življenjskega sloga. 

 

MK: 

– povečanje dostopnosti izobraževalnih programov na kulturnem področju; 

– izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture odraslih; 

– seznanjanje z jezikovnopolitičnim položajem, jezikovnim izobraževanjem in jezikovno 

opremljenostjo na spletnem portalu Jezikovna Slovenija; 

– dodatno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter kulturi 

na različnih področjih kulturno-umetnostne vzgoje; 

– izobraževanje in usposabljanje soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in 

drugih strokovnjakov z delovnega področja javne agencije Slovenski filmski center. 

 

MP: 

– zaposlenim v pravosodnih organih ponujati usposabljanja za razvoj in uporabo 

digitaliziranih pravosodnih postopkov z namenom širitve informacijske družbe, za boljšo 

dostopnost za državljane in za povečanje hitrosti pravosodnih postopkov; 

− zaposlenim v pravosodnih organih ponujati izobraževanja s področja pravne zaščite okolja, 

vpliva podnebnih sprememb na delovanje države ter okoljskega nacionalnega in 

evropskega prava; 

− zaposlenim v pravosodnih organih ponujati usposabljanja s področja krepitve podjetniške 

iniciative, dviga konkurenčnosti, prepoznavanja, zaznavanja in preprečevanja anomalij v 

gospodarstvu (drobnem in velikem) ter posledično krepitve pravne države in dviga bruto 

nacionalnega proizvoda; 

− nadaljnje izvajanje izobraževanj o posebnostih posebnih ranljivih skupin z namenom 

socialne vključenosti vseh državljanov ter dostopa do pravosodnih organov in zaščite, ki jo 

nudijo vsem ne glede na posebne okoliščine. Poudarek izobraževanj je na razumevanju 

posebnosti posebnih skupin, njihovega odnosa do sodišč in drugih pravosodnih organov 

ter njihovih specialnih potreb, da se zagotovi enakopravnost vsakogar; 

− izboljšanje pogojev za delo in podaljšanje delovne aktivnosti zaposlenih v zaporskem 

sistemu. 

 

MZI: 

− usposabljanje in krepitev splošnega znanja in spretnosti za varno sodelovanje v prometu 

različnih skupin udeležencev v prometu. 

 

UOIM: 

− boljša integracija priseljencev; 

− boljša seznanjenost upravičencev s slovenskim jezikom, zgodovino, družbo in ustavno 

ureditvijo; 

− boljša vključenost udeležencev v slovensko družbo. 

 

2.2  Drugo prednostno področje: izobraževanje za pridobitev izobrazbe 

 

MIZŠ: 
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– izvajanje programa Osnovna šola za odrasle v javni službi na področju izobraževanja 
odraslih; 

– sofinanciranje izobraževanja na srednješolski in višješolski ravni; 

− sofinanciranje stroškov dela organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah. 

 

MDDSZ: 

– spodbujanje vključevanja odraslih z nedokončano osnovno šolo k dokončanju 

osnovnošolskega izobraževanja in dokončanju oziroma pridobitvi srednješolske izobrazbe. 

 

2.3 Tretje prednostno področje: strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje za 
potrebe dela 

 

MIZŠ: 

− izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v javni službi na področju 

izobraževanja odraslih; 

− razvoj in izvajanje programov za izpopolnjevanje in usposabljanje; 

− izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih delavcev in izobraževalcev odraslih ter 

− usposabljanje mentorjev pri delodajalcih. 

 

MDDSZ: 

– spodbujanje mlajših brezposelnih odraslih in drugih iskalcev zaposlitve k vključevanju v 

različne programe oziroma projekte zaradi pridobivanja temeljnih zmožnosti, veščin in 

spretnosti za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in odpravljanje ovir pri iskanju zaposlitve; 

– pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: NPK), pomembnih za 

izboljšanje usposobljenosti posameznika na delovnem mestu, za večjo zaposljivost in 

konkurenčnost; 

– dvig poklicnih zmožnosti (kvalifikacijske ravni) za povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb 

in zmanjšanje strukturnega neskladja na trgu dela; 

– povečanje konkurenčnosti brezposelnih oseb na trgu dela ter pridobitev in krepitev 

sposobnosti, znanja, veščin in spretnosti; 

– spodbujanje vlaganja v brezposelne, ki bodo zagotavljali višjo stopnjo inovativnosti, 

zaposljivosti in gospodarske rasti, kar je najboljši način za večjo zaposlenost, socialno 

vključenost, zmanjšanje regionalnih razlik in visoko življenjsko raven; 

– povezovanje izobraževanja in potreb trga dela s spodbujanjem pridobivanja prvih delovnih 

izkušenj za mlade, da se povečajo njihove zaposlitvene možnosti in možnosti za uspešen 

razvoj kariere, hkrati pa se zagotovi usposobljena delovna sila in povečuje konkurenčnost 

podjetja; 

– omogočiti mladim brezposelnim, starim do 29 let, da pred zaposlitvijo oziroma odločitvijo o 

nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta na delovnem mestu preizkusijo svoje 

znanje, veščine in spretnosti; 

– vključevanje brezposelnih in neaktivnih oseb v posamezne programe neformalnega 

izobraževanja in usposabljanja pri izbranih izvajalcih, vpisanih v register zunanjih izvajalcev 

na podlagi 44. člena Zakona o urejanju trga dela; 

– izvajanje programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja; 

– izvajanje usposabljanj na delovnem mestu; 

– pomoč pri odpravljanju in preseganju dejavnikov, zaradi katerih so se mladi znašli v stiski, 

pri razvijanju interesov, ključnih in poklicnih kompetenc ter osebnostnih lastnosti, s katerimi 

bodo izboljšali svojo asertivnost in proaktivnost, s tem pa tudi uspešnost na trgu dela in v 

družabnem življenju; 

– povečanje konkurenčnosti podjetij in panožnih gospodarskih dejavnosti, sodelovanje 

podjetij na področju razvoja kadrov, določitev kompetenčnih profilov in delovnih mest v 

določeni panogi oziroma razvoj in usklajeno izvajanje panožnega kompetenčnega modela 

s ciljno naravnanimi usposabljanji; 
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– prilagajanje delovnega okolja daljši delovni dobi ter zagotavljanje zdravja in varstva pri delu 

ter 

– izvajanje učinkovitega prenosa znanja med generacijami, sistemski in inovativni projekti za 

usposabljanje starejših delavcev ter ukrepi za spodbujanje usklajevanja poklicnega, 

družinskega in zasebnega življenja v celotnem življenjskem ciklu posameznika. 

 

MKGP: 

− usposabljanje v kmetijstvu v okviru nevladnih organizacij; 

− spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu, živilskopredelovalni 

industriji in na podeželju z izvajanjem programa razvoja podeželja 2014–2020, ukrep M01 

prenos znanja in dejavnosti informiranja, intervencija: izmenjava znanj in prenos informacij 

ter usposabljanje svetovalcev v okviru Strateškega načrta 2023–2027; 

− izobraževanje in usposabljanje svetovalcev in prenos znanja za odrasle na podeželju; 

− svetovanje lastnikom gozdov za večnamensko gospodarjenje z gozdovi, izobraževanje in 

usposabljanje svetovalcev ter izobraževanje in ozaveščanje javnosti na področju gozdov in 

gozdarstva; 

− usposabljanje v čebelarstvu ter 

− izobraževanje čebelarjev v okviru ukrepa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva 

čebel. 

 

MOP: 

− krepitev zmogljivosti formalnega izobraževalnega sistema za izvajanje podnebnega 

izobraževanja (Sklad za podnebne spremembe, ukrep Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in 

izobraževanju); 

− krepitev zmogljivosti zaposlenih in deležnikov za izvajanje ukrepov OP TG in AN v 

sektorjih: trajnostna mobilnost, učinkovita raba energije in viri energije, trajnostna gradnja, 

odpadna hrana in LULUCF ter izvajanje zelenih javnih naročil (v okviru projekta LIFE IP 

Care4Climate). 

 

MK: 

– dodatno strokovno usposabljanje na kulturnem področju; 

– pridobivanje dodatnega znanja o kulturi za dvig zaposljivosti, še zlasti na področjih, na 

katerih ni formalnih oblik izobraževanja – razvoj programov študijskega centra; 

– pridobivanje dodatnega znanja ter usposabljanje predstavnikov ranljivih družbenih skupin 

za krepitev zaposlitvenih možnosti v kulturi in ustvarjalnem sektorju ter za večjo socialno 

vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin; 

– dodatna strokovna usposabljanja (izobraževanje, mentoriranje, povezovanje deležnikov) 

na področju ustvarjalnega kulturnega sektorja (KKI) za pridobitev dodatnega znanja, 

potrebnega za opravljanje dela na tem področju; 

– dodatno strokovno usposabljanje mladih, starih do 29 let, pridobivanje dodatnega znanja 

na področju kulture za dvig specifičnega znanja in usposobljenosti; 

– izvajanje mentorstev. 

 

MP: 

− razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb (izobraževanje, usposabljanje, delovne terapije); 

− zagotavljanje vseživljenjskega učenja in krepitev delovnih kompetenc zaposlenih v 

pravosodju za izboljšano delovanje pravosodja in širše državne uprave ter zagotavljanje 

vladavine prava za državljane Republike Slovenije; 

− razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje 

zaposlenih v pravosodju; 

− razvoj izobraževalnih programov kot podpora pravosodnim organov pri širšem 

zagotavljanju krepitve trga dela, podjetniške iniciative, spodbujanja podjetništva in 

povečevanja konkurenčnost; 
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− izobraževanja in usposabljanja za zaprte osebe za pridobitev srednješolske izobrazbe in 

novega poklica za različne ravni, kvalifikacije in prekvalifikacije, poklicno izpopolnjevanje in 

usposabljanje, pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti ter 

izboljšanje splošne izobraženosti; 

− razvoj delovnih kompetenc in razvoj specialnih programov za zaprte osebe ter mladoletnike 

v prevzgojnem domu. 

 

2.4 Četrto prednostno področje: raziskave in razvoj 

 

MIZŠ: 

Andragoški center Slovenije izvaja raziskave v okviru Letnega delovnega načrta za leto 2023. 

Predvideni rezultati bodo: 

– zaključek naloge Udeležba odraslih v vseživljenjskem učenju (VŽU): stanje, značilnosti 
in razlogi. Namen naloge je, da preuči sedanje stanje udeležbe odraslih v VŽU in 
razloge za večjo ali manjšo udeležbo ter da odgovori na vprašanje, katere skupine se 
največ izobražujejo in kaj jih pri tem spodbuja ali ovira; 

– priprava monografske publikacije na podlagi podatkov EUROSTAT. Publikacijo bo 
sestavljalo pribl. 10 enot/tematskih sklopov različnih avtorjev in avtoric, ki bodo osvetlili 
različne vidike udeležbe v VŽU; 

– zaključek naloge Umestitev slovenskega znakovnega jezika v šolski sistem – Analiza 
podatkov o vključenosti gluhih in naglušnih odraslih v programih osnovnošolskega in 
srednješolskega izobraževanja. Poleg spremljanja udeležbe v programih za pridobitev 
osnovnošolske in srednješolske izobrazbe populacije gluhih in naglušnih se bo proučila 
tudi njihova udeležba v programih neformalnega izobraževanja; 

– zasnova analize podatkov Ankete o izobraževanju odraslih, ki jo izvaja SURS. 
Pripravljene bodo univariantne in bivariantne statistike. 

 

2.5 Peto prednostno področje: dejavnosti na področju izobraževanja odraslih 
 

MIZŠ: 

Andragoški center Slovenije izvaja okvirno strokovne in razvojne naloge na področjih:  
−      strokovne podpore področju IO; 
−      strokovne podpore za potrebe politikam; 
−      pismenosti in krepitve temeljnih zmožnosti odraslih: 
–      izobraževanja za trajnostni razvoj; 
–      strokovne podpore izvajanju svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba in 
sicer na vseh treh področjih svetovalne dejavnosti pri:  

• vključevanju in nadaljevanju izobraževanja; 

• ugotavljanju in dokumentiranju že pridobljenega znanja in spretnosti odraslih; 

• samostojnem učenju (v središčih za samostojno učenje); 
– presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževanju odraslih: 

• strokovna podpora in svetovanje izvajalcem pri izgrajevanju njihovih notranjih sistemov 
kakovosti (strokovna koordinacija omrežja svetovalcev za kakovost v izobraževanju 
odraslih, IKT podpora procesom samoevalvacije, spletni portal Mozaik kakovosti); 

• zunanje presoje notranjih sistemov kakovosti izvajalcev (zeleni znak kakovosti, 
nacionalno poročilo o kakovosti); 

• razvoja kakovosti izobraževanja odraslih na daljavo ter kombiniranega in hibridnega 
izobraževanja (uvajanje standardov kakovosti, program usposabljanja za kakovost 
didaktičnih vidike teh oblik izobraževanja); 

– usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev in izobraževalcev odraslih: 

• razvoj pristopov in programov k izpopolnjevanju andragoških delavcev (novi programi 
za ranljive skupine, uvajanje didaktičnih pristopov za izobraževanje na daljavo, 
kombinirano in hibridno izobraževanje); 

• izvajanje in spremljanje programov usposabljanja oziroma izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev in izobraževalcev odraslih (splošna andragoška usposabljanja v skladu z 
aktualnimi potrebami, usposabljanja strokovnih delavcev, ki izvajajo javno veljavne 
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programe za odrasle in neformalne programe, ki so v javnem interesu, analitično 
delo, IKT podpora izobraževalni dejavnosti); 

– izobraževalnih programov za odrasle;  
• razvoj JVP: finančna pismenost; Narava, trajnost, okolje; Osebni razvoj, zdravje, zdrav 

življenjski slog; 
– svetovalne podpore strokovni javnosti; 
– raziskovanja področja izobraževanja odraslih: 

• CRP – Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj; 

• udeležba prebivalcev v izobraževanju odraslih (VŽU): stanje, značilnosti, kavzalnost 
(razlogi); 

– podpore in spremljanja osnovne dejavnosti s poudarkom na IKT; 
– promocijskih dejavnosti: 

• promocija v domačih in tujih medijih; 
• ozaveščanje javnosti o pomenu in pojavnih oblikah vseživljenjskega učenja v Tednih 

vseživljenjskega učenja (TVU) in na Paradah učenja ter drugih dogodkih; 

• izvajanje promocijskih in animacijskih dejavnosti za pospeševanje vključevanja v 
izobraževanje; 

• promocija pismenosti in bralne kulture; 
– informacijskih dejavnosti: 

• zagotavljanje aktualnih podatkov o učnih priložnostih (e-Portal Kam po znanje) ter 
obveščanje javnosti o dejavnostih in dosežkih; 

• opravljanje knjižnično-dokumentacijske dejavnosti; 
– sodelovanja v mednarodnih projektih: 

• uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih 2022–2023 v Sloveniji; 

• EPALE – e-platforma za izobraževanje odraslih v Evropi; 
– medresorskega povezovanja in sodelovanja s socialnimi partnerji; 
– umestitve slovenskega znakovnega jezika v izobraževalni sistem: 

• analiza podatkov o vključenosti gluhih in naglušnih odraslih v programih 
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja; 

• usposabljanje strokovnih delavcev in ravnateljev za delo z gluhimi in naglušnimi 
udeleženci izobraževanja; 

• razvijanje novih oziroma posodabljanje obstoječih pristopov informiranja in svetovanja 
za gluhe in naglušne odrasle; 

– strokovne podpore Nacionalnemu svetu za bralno pismenost; 
– povezovanja deležnikov za spodbujanje pismenosti in bralne kulture; 
– jezika na delovnem mestu – izvajanje delavnice Jezik pri delu. 

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje izvaja okvirno strokovne in razvojne 

naloge na področjih: 

− razvoja programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje: 

• razvoj metodologije za pripravo programov in spremljanje razvoja programov; 

• promocija programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter zbiranje in analiza; 

• razvoj programov usposabljanja in izpopolnjevanja, oblikovanje delovnih skupin; 

− razvojnega, svetovalnega in strokovnega dela na področju priznavanja NPK in umeščanja 
dodatnih kvalifikacij v slovensko ogrodje kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: SOK): 

• razvoj metodologij za pripravo poklicnih standardov ter katalogov standardov 

strokovnega znanja in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalogov); 

• vodenje priprave poklicnih standardov in katalogov; 

• spremljanje sistema NPK in mednarodno primerljivih poklicnih kvalifikacij; 

• razvoj in dopolnjevanje metodologij za neposredno in posredno preverjanje; 

• izvajanje programa usposabljanja za svetovalce v postopku NPK; 

• sodelovanje s socialnimi partnerji in drugimi deležniki na področju NPK in 

dodatnih kvalifikacij; 

• opravljanje nalog nacionalne koordinacijske točke SOK in evropskega ogrodja 

kvalifikacij; 

• vodenje postopkov umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK. 
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MDDSZ: 

– razvijanje strokovnih nalog glede razvoja sistema NPK, ki ni neposredno povezan z 

izobraževanjem odraslih, vzpostavlja pa sistemski okvir za priznavanje znanja, spretnosti in 

kompetenc za potrebe trga dela, ne glede na to, kako so bili pridobljene; 

– razvoj in izvajanje programov usposabljanja za vse deležnike, vključene v razvoj in 

izvajanje sistema NPK, svetovalce, člane komisij in izvajalce NPK; 

– umeščanje dodatnih kvalifikacij v SOK. 

 

MK: 

– razvoj programov Študijskega centra Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: JSKD) z izobraževanjem za izobraževalce (mentorje) 

odraslih v kulturnih dejavnostih po Sloveniji; 

– izvajanje promocijske dejavnosti in ponudbe: ozaveščanje javnosti o pomenu kulturne 

dediščine (Dnevi evropske kulturne dediščine). 

 

MZI: 

− usposabljanje v skladu z zakonsko opredeljenimi nalogami za pridobitev pravice opravljanja 

dejavnosti usposabljanja za vožnjo motornih vozil; 

− usposabljanje za izvajanje presoje varnosti cestne infrastrukture za izboljšanje prometne 

varnosti za različne udeležence v prometu in 

− usposabljanje kot dodatno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev. 

 

3. Ciljne skupine 

 

Ciljne skupine odraslih, ki so jim namenjeni programi in dejavnosti v LPIO 2023, so: 

 

– odrasli z nizko razvitimi temeljnimi zmožnostmi  glede na zaposlitveni položaj, starost 
oziroma druge značilnosti; 

– odrasli, ki potrebujejo izboljšanje splošne izobraženosti za osebne potrebe in reševanje 
izzivov skupnosti; 

– odrasli, ki potrebujejo nadaljnje poklicno oziroma strokovno izpopolnjevanje ali 
usposabljanje v skladu s potrebami trga dela; 

– mlajši odrasli, ki zgodaj opustijo šolanje, in osipniki; 
– starejši (65+); 
– odrasli, ki imajo omejene možnosti dostopa do družbenih, kulturnih, gospodarskih in 

izobraževalnih dobrin. 

 

4. Okvirni obseg javnih sredstev 
 

Iz državnega proračuna Republike Slovenije se za izvajanje LPIO 2023 zagotovi 

48.897.252,02 EUR. Okvirni obseg sredstev, ki jih ministrstva načrtujejo, je razviden iz 

preglednice 1. 

 

Preglednica 1: Sredstva v LPIO 2023 po proračunskih uporabnikih 

Zap. št. Proračunski uporabniki Sredstva v EUR Delež (v %) Delež ESS (v %) 

1. MIZŠ 11.709.527,00 23,95 21,48 

2. MDDSZ 8.533.192,00 17,45 22,20 

3. MKGP 14.062.326,00 28,75 10,85 

4. MOP 237.445,14 0,48 10,95 

5. MZ 10.428.008,00 21,32  

6. MK 985.188,00 2,02 52,45 

7. MP 1.120.565,88 2,29 73,22 
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8. MZI 201.000,00 0,42  

9. UOIM 1.620.000,00 3,32 100,00 

 Skupaj 48.897.252,02 100 18 

 

Okvirne višine sredstev, ki jih ministrstva načrtujejo za prednostna področja in dejavnosti, so 

razvidne iz preglednice 2. 

 

Preglednica 2: Sredstva v LPIO 2023 po prednostnih področjih in dejavnostih 

Prednostna področja in dejavnosti Sredstva v EUR Delež (v %)  

Prvo prednostno področje: 

splošno izobraževanje odraslih 
17.412.579,99 35,61 

Drugo prednostno področje:  

izobraževanje za dvig izobrazbene ravni 
3.310.030,75 6,77 

Tretje prednostno področje:  

izobraževanje in usposabljanje za potrebe dela 
22.124.861,28 45,25 

Četrto prednostno področje:  

raziskave in razvoj 
25.000,00 0,05 

Peto prednostno področje:  

dejavnosti v izobraževanju odraslih 
6.049.780,00 12,32 

Skupaj 48.897.252,02 100 
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Pregled sredstev, ki jih posamezna ministrstva načrtujejo za prednostna področja in dejavnosti iz sredstev integralnega proračuna in sredstev evropske 

kohezijske politike, je razviden iz preglednice 3. 

 

Preglednica 3: Načrtovana sredstva ministrstev za LPIO 2023 po prednostnih področjih in dejavnostih glede na vir financiranja 

Ministr

stvo 
Sredstva  % 

Sredstva 

integralnega 

proračuna  

% 

Sredstva 

Evropskega 

socialnega 

sklada in 

drugih 

skladov 

% 

1. 

prednostno 

področje 

% 

2.  

prednostno 

področje 

% 

3.  

prednostno 

področje 

% 

4. 

prednost

no 

področje 

% 

5. 

prednostno 

področje 

% 

MIZŠ 11.709.527,00 23,95 9.194.238,00 78,52 2.515.289,00 21,48 3.072.260,25 26,23 3.010.030,75 25,7

0 

872.080,00 7,45 25.000 0,21 4.730.156,00 40,39 

MDDSZ 8.533.192,00 17,45 6.638.624,00 77,80 1.894.568,00 22,20 900.000,00 10,55 300.000,00 3,52 6.239.568,00 73,12   1.093.624,00 12,82 

MKGP* 14.062.326,00 28,75 12.536.962,00 89,15 1.525.364,00 10,85     14.062.326,00 100,0     

MOP** 237.445,14 0,48 237.445,14 100,0       237.445,14 100,0     

MZ*** 10.428.008,00 21,32 10.428.008,00 100,0   10.428.008,00 100,0         

MK 985.188,00 2,02 468.380,00 47,55 516.808,00 52,45 494.808,00 50,22   490.380,00 49,78     

MP 1.120.565,88 2,29 300.042,00 26,78 820.523,88 73,22 897.503,74 80,09   223.062,14 19,91     

MZI 201.000,00 0,42 201.000,00 100,0           201.000,00 100,0 

UOIM 1.620.000,00 3,32   1.620.000,00 100,00 1.620.000,00 100,00         

SKUPAJ 48.897.252,02 100 40.004.699,14 82 8.892.552,88 18 17.412.579,99 35,61 3.310.030,75 6,77 22.124.861,28 45,25 25.000,00 0,05 6.024.780,00 12,32 

* Sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

** Sredstva Sklada za podnebne spremembe. 

*** Sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

 

Načrtovana sredstva za LPIO 2023 so v okviru sprejetega proračuna za leto 2023. Zaradi prilagajanja finančnemu stanju v državi oziroma spremembam 

proračuna za leto 2023 se lahko načrtovana sredstva za LPIO 2023 spremenijo. Poraba je odvisna od zmožnosti državnega proračuna. 

 

Sredstva na posameznih prednostnih področjih bodo v letu 2023 glede na leto 2022 naslednja: 

− za prvo prednostno področje se bo delež sredstev povečal za 14,96 odstotka; 
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− za drugo prednostno področje se bo delež sredstev povečal za 3,58 odstotka; 

− za tretje prednostno področje se bo delež sredstev zmanjšal za 22,61 odstotka 

− za četrto prednostno področje je delež 0,05 odstotka; 

− za peto prednostno področje se bo delež sredstev povečal za 4,02 odstotke (več v preglednici 4). 

 

Preglednica 4: Razmerje med sredstvi za posamezna prednostna področja v LPIO 2023 in LPIO 2022 

Prednostna področja in 

dejavnosti 

Sredstva LPIO 

2022 

Sredstva LPIO 

2023  

Delež  

LPIO 

2022 

(v %) 

Delež  

LPIO  

2023 

(v %) 

Delež LPIO 

leta 2023/ 

delež LPIO 

leta 2022 

(v %) 

Prvo prednostno 

področje: 

splošno izobraževanje 

odraslih  

14.709.025,99 17.412.579,99 20,65 35,61 +14,96 

Drugo prednostno 

področje: 

izobraževanje za dvig 

izobrazbene ravni  

2.269.526,00 3.310.030,75 3,19 6,77 +3,58 

Tretje prednostno 

področje: 

izobraževanje in 

usposabljanje za potrebe 

dela  

48.341.368,90 22.124.861,28 67,86 45,25 –22,61 

Četrto prednostno 

področje: 

raziskave in razvoj 

0 25.000,00 0 0,05 +0,05 

Peto prednostno 

področje: 

dejavnosti v IO 

5.913.810,94 6.049.780,00 8,30 12,32 +4,02 

Skupaj 71.233.731,83 49.197.252,02 100 100 0 
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Naj posebej poudarimo, da gre za primerjavo deležev, ne absolutnih številk. 

 

Sredstva in delež sredstev po prednostnih področjih v LPIO 2023 in LPIO 2022 so razvidni iz preglednice 5. 

 

Preglednica 5: Sredstva in delež sredstev za posamezna prednostna področja v LPIO 2023 in LPIO 2022 

Ministrstvo 

1. prednostno 
področje 

1. prednostno 
področje 

2. prednostno 
področje 

2. prednostno 
področje 

3. prednostno 
področje 

3. prednostno 
področje 

4. prednostno 
področje 

4. prednostno 
področje 

5. prednostno 
področje 

5. prednostno 
področje 

LPIO 2022 
 
sredstva 
delež 

LPIO 2023 
 
sredstva 
delež 

LPIO 2022 
 
sredstva 
delež 

LPIO 2023 
 
sredstva 
delež 

LPIO 2022 
 
sredstva 
delež 

LPIO 2023 
 
sredstva 
delež 

LPIO 2022 
 
sredstva 
delež 

LPIO 2023 
 
sredstva 
delež 

LPIO 2022 
 
sredstva 
delež 

LPIO 2023 
 
sredstva 
delež 

MIZŠ 
3.214.329,98 

14,86 
3.072.260,25 

26,23 
2.119.526,00 

9,80 
3.010.030,75 

25,70 
11.861.168,49 

54,85 
872.080,00 

7,45 
 

25.000,00 
0,21 

4.427.651,67 
20,47 

4.755.156,00 
40,61 

MDDSZ  
900.000,00 

10,55 
150.000,00 

0,67 
300.000,00 

3,52 
21.123.223,58 

93,70 
6.239.568,00 

73,12 
  

1.269.159,27 
5,63 

1.093.624,00 
12,82 

MKGP     
13.399.551,90 

100 
14.062.326,00 

100 
    

MOP      
365.624,82 

100 
237.445,14 

100 
    

MZ 
10.428.008,00 

100 
10.428.008,00 

100 
        

MK 
378.688,00 

24,43 
494.808,00 

50,22 
  

1.154.098,75 
74,47 

490.380,00 
49,78 

  
17.000,00 

1,10 
 

MP  897.503,74 
80,09 

  
688.000,01 

100 
223.062,14 

19,91 
    

MZI         
200.000,00 

100 
201.000,00 

100 

UOIM  
1.620.000,00 

100 
        

Skupaj 
14.709.025,99 17.412.579,99 2.269.526,00 3.310.030,75 48.259.270,24 22.124.861,28  25.000,00 8.087.694,93 6.049.780,00 

20,65 35,62 2,48 6,77 68,04 45,25  0,05 9,23 12,37 
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4.1 MIZŠ: 

 

Preglednica 6: Okvirni obseg sredstev MIZŠ 

Številka in ime 

ukrepa 

Številka in ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2022 Načrt 2023 

Indeks 

(načrt 

2023/ 

2022) 

Prednostno 

področje/ 

podporna 

dejavnost 

Pričakovani učinki ukrepov 

3311-11-0084 

Izobraževanje 

zaposlenih – 

izvajalci 

578010 – 

Izobraževanje 

brezposelnih 

Programi in podporne 

dejavnosti za brezposelne 

osebe  

 

 

100.000,00 

 

100.000,00 
 5 

− večja zaposljivost 

− večja vključenost v vseživljenjsko 

učenje 

− večja mobilnost in drugo 

                                                          Skupaj ukrep 100.000,00 100.000,00    

3311-11-0012 

Izvajanje 

dejavnosti 

izobraževanja 

odraslih 

180072 – 

Osnovna šola za 

odrasle 

Osnovna šola za odrasle 
 

1.481.126,00 

 

2.200.000,00 

 

 2 

− povečanje deleža odraslih z 

dokončano osnovno šolo 

− večja vključenost v vseživljenjsko 

učenje 

− večja zaposljivost 

 

3311-11-0012 

Izvajanje 

dejavnosti 

izobraževanja 

odraslih 

 

722910 – 

Dejavnost 

izobraževanja 

odraslih 

Študijski krožki  

   

 

 

1 (25 %) 

5 (60 %) 

2 (15 %) 

− večja vključenost v vseživljenjsko 

učenje, zlasti nižje izobraženih, 

starejših in drugih ranljivih skupin 

− izboljšana splošna izobraženost in 

splošne zmožnosti, ki so temelj za 

bivanje v sodobni družbi, za 

osebno rast in razvoj, okrepljene 

Medgeneracijsko učenje in 

sodelovanje 
 

Teden vseživljenjskega  
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3330-20-0022 

Izobraževanje 

odraslih 2020-

2021 

učenja (TVU) sposobnosti posameznikov za 

hitrejše prilagajanje spremembam 

na trgu dela in za uspešno 

vključevanje v družbo 

− kakovostno izvajanje dejavnosti 

informiranja in svetovanja ter 

postopkov ugotavljanja in 

vrednotenja neformalno 

pridobljenega znanja s poudarkom 

na nižje izobraženih in drugih 

ranljivih skupinah 

− večja ozaveščenost odraslih o 

pomenu vseživljenjskega učenja 

na različnih ravneh 

− novi pristopi pri izvajanju 

programov in podpornih dejavnosti 

v izobraževanju odraslih 

− več skupnostnega učenja in 

medgeneracijskega sodelovanja 

− večja kakovost izobraževanja 

odraslih 

− večja mobilnost 

− večja zaposljivost in prilagodljivost 

potrebam trga dela 

− okrepljeno partnersko 

povezovanje na različnih ravneh 

Svetovalna dejavnost  

Programi zvez, društev v 

javnem interesu in organizacij 

za izobraževanje odraslih, 

publicistična dejavnost 

 

Letni posvet o izobraževanju 

odraslih in strokovni posveti 

(posebna naloga v LDN ACS) 

 

Mednarodni projekti 

Andragoškega centra 

Slovenije (posebna naloga v 

LDN ACS) 

 

Podpora in spremljanje 

osnovne dejavnosti s 

poudarkom na IKT (osnovna 

naloga v LDN ACS) 

 

 

Sofinanciranje stroškov dela 

organizatorjev izobraževanja 

odraslih 

 

Skupaj proračunska postavka 2.256.000,00 
 

5.400.205,00 
   

Skupaj ukrep 3.737.126,00 7.600.205,00    
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3311-11-0025 

Podporne 

aktivnosti 

716910 –       

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje 

Nacionalni svet za bralno 

pismenost – naloga dvig 

bralne kulture 

 16.500,00  1 

− promocija idejnih rešitev za 

spodbujanje branja na javnih 

mestih  

− izboljšana splošna izobraženost 

− priprava izvedbenih modelov 

spodbujanja branja na javnih 

mestih 

3311-11-0025 

Podporne 

aktivnosti 

716910 –       

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje 

Nacionalni svet za bralno 

pismenost – strokovna 

podpora pri akcijskem načrtu 

za razvoj bralne pismenosti 

 3.500,00  1 

− priprava medresorskega 

akcijskega načrta in letnega 

poročila 

− priprava vsebin za objavo na 

spletni strani pismen.si 

3311-11-0025 

Podporne 

aktivnosti 

716910 –       

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje 

Povezovanje in sodelovanje 

deležnikov za spodbujanje 

pismenosti in bralne kulture 

 15.000,00  1 

− koordiniranje dejavnosti mreže 

deležnikov za pismenost in bralno 

kulturo in prizadevanje za širitev 

mreže 

− prispevek k doseganju strateških 

ciljev Nacionalne strategije za 

razvoj bralne pismenosti 2019–

2030 

3311-11-0025 

Podporne 

aktivnosti 

716910 –       

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje 

Umestitev slovenskega 

znakovnega jezika v šolski 

sistem – Usposabljanje 

strokovnih delavcev in 

ravnateljev za delo z gluhimi 

in naglušnimi udeleženci 

odraslimi izobraževanja 

 2.500,00  1 

− dopolnitev programa 

usposabljanja za strokovne 

delavcev, ki v izobraževanju 

odraslih delajo z gluhimi in 

naglušnimi, ob upoštevanju 

izkušenj iz pilotne izpeljave 

− ena izpeljava programa za 

strokovne delavce v 

izobraževanju odraslih 
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3311-11-0025 

Podporne 

aktivnosti 

716910 –       

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje 

Umestitev slovenskega 

znakovnega jezika v šolski 

sistem – Analiza podatkov o 

vključenosti in potrebah 

gluhih in naglušnih po 

izobraževanju in 

usposabljanju 

 7.000,00  1 

− Na MIZŠ deluje skupina, ki 

pripravlja predlog za umestitev 

slovenskega znakovnega jezika v 

sistem od predšolske do vključno 

srednješolske ravni, tudi za 

odrasle, vključene v 

osnovnošolsko in srednješolsko 

izobraževanje. Za informirano 

pripravo sistemskih rešitev so 

potrebni celovita ocena stanja, 

podatki o gluhih in naglušnih 

odraslih udeležencih 

doterciarnega izobraževanja ter 

njihove potrebe po izobraževanju 

in usposabljanju.  

3311-11-0025 

Podporne 

aktivnosti 

716910 –       

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje 

Razvijanje novih oziroma 

posodabljanje obstoječih 

pristopov informiranja in 

svetovanja za odrasle o 

možnostih izobraževanja in 

učenja pred vključitvijo v 

izobraževanje 

 4.000,00  1 

− priprava strokovnega gradiva z 

usmeritvami za svetovalce v IO, ki 

izvajajo svetovalno dejavnost v IO 

za povečanje vključenosti odraslih 

GN v informiranje in svetovanje s 

ciljem povečati vključenost 

odraslih GN v izobraževanje 

3311-11-0025 

Podporne 

aktivnosti 

716910 –       

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje 

Posodobitev sistema vstopa v 

poklic in napredovanja 

strokovnih delavcev 

 10.000,00  1 

− priprava posodobitve Pravilnika za 

napredovanje strokovnih delavcev 

v vzgoji in izobraževanju v nazive 

za 4. naziv. 

− zbor podatkov o nadaljnjem 

izobraževanju in usposabljanju za 

programe, ki jih izvaja javni zavod 

3311-11-0025 

Podporne 

aktivnosti 

716910 –       

Raziskovalne in 

strokovne naloge 

za izobraževanje 

Uresničevanje nacionalnega 

programa za jezikovno 

politiko 

 500,00  1 

− vključitev javnega zavoda v 

pripravo letnih poročil o 

uresničevanju Resolucije o 

nacionalnem programu za 

jezikovno politiko 2020–2024 
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3311-11-0025 

Podporne 

aktivnosti 

716710 –       

Mednarodna 

dejavnost 

Naloge mednarodnega 

sodelovanja 
 6.000,00  1 

− mednarodno povezovanje in 

vzpostavljanje priložnosti za 

sodelovanje 

− razvoj izobraževalnih politik in 

izmenjava dobre prakse 

                                    Skupaj ukrep  65.000,00   
 

3311-11-S008 

Računalniško 

opismenjevanje 

in informatika 

448210 – 

Izobraževanje 

odraslih – 

računalniško 

opismenjevanje 

in informatika 

Nakup in vzdrževanje 

osnovnih sredstev 
50.000,00 50.000,00 100 5 

− vzdrževanje ravni opremljenosti 

šol z IKT opremo za kakovostno 

izvajanje izobraževalnih 

programov in dejavnosti 

3311-11-0014 

Urejanje in 

podpora 

izobraževanju 

odraslih 

609510 – 

Andragoški 

center RS 

Letni delovni načrt 

Andragoškega centra 

Slovenije (LDN ACS v skladu 

z 28. členom ZOFVI) 

888.576,00 1.110.033,00 125 
     4 (2 %) 

5 (98 %) 

− svetovalna dejavnost 

− usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev 

− IKT podpora pri izvedbi strokovnih 

nalog na področju IO 

− promocijske dejavnosti 

− informacijske dejavnosti 

− mednarodne dejavnosti 

− medresorsko povezovanje in 

sodelovanje s socialnimi partnerji 

3311-11-0012 

Izvajanje 

dejavnosti 

izobraževanja 

odraslih 

483110 –       

Tuji jeziki 

Izpiti iz tujih jezikov pri 

Državnem izpitnem centru 

(LDN DIC) 

6.000,00 6.000,00 100 1 

− izboljšane jezikovne zmožnosti 

− izboljšana splošna izobraženost 

− večja vključenost v vseživljenjsko 
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učenje in večja mobilnost 

3311-11-0012 

Izvajanje 

dejavnosti 

izobraževanja 

odraslih 

483110 –       

Tuji jeziki 
Jezik na delovnem mestu  8.000,00  1 

− izboljšane jezikovne zmožnosti 

− izboljšana splošna izobraženost 

− večja vključenost v vseživljenjsko 

učenje in večja mobilnost 

                                      Skupaj ukrep 6.000,00 14.000,00 233  
 

 

3311-11-0025 

Podporne 

aktivnosti 

 

715310 –

Izobraževanje 

učiteljev 

 

Programi nadaljnjega 

izobraževanja in 

usposabljanja 

   

 

255.000,00 

 

 

255.000,00 

 

 

100 

 

 

5 

− usposobljenost strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju 
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3330-22-3504 

Finančna 

pismenost za 

odrasle 

(financirana iz 

načrta za 

okrevanje in 

odpornost) 

221167 (Prenova 

vzgojno-

izobraževalnega 

sistema za zeleni 

in digitalni 

prehod – NOO 

MIZŠ)  

 

 

 

 

in 221099 

(Plačilo DDV za 

NOO – 

izobraževanje)  

Finančna pismenost za 

odrasle 

 

 

253.669,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.539,51 

 

 1 

Cilji reformnega dela ukrepa:  

• analiza potreb po finančnem 

opismenjevanju pri odraslih; 

• priprava smernic za 

oblikovanje 2 javnoveljavnih programov 

FP; 

• razvoj dveh novih JV 

programov s področja »Finančna 

pismenost za odrasle«; 

• opolnomočenje izvajalcev z 

usposabljanjem strokovnih delavcev za 

oblikovanje po meri ukrojenih 

programov na področju finančne 

pismenosti; 

• pilotna izvedba 

javnoveljavnih programov z evalvacijo v 

sodelovanju z delovnimi skupinami in 

omrežjem izvajalskih ustanov; 

• evalvacija in priprava 

končnega predloga programa FPO za 

odrasle in programa usposabljanja za 

strokovne delavce; 

• predstavitev javnoveljavnih 

programov potencialnim izvajalcem in 

diseminacija s spletno stranjo. 

                                       Skupaj ukrep  278.209,00    
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3330-21-1801, 

3330-21-1802 

Usposabljanje 

mentorjev za 

izvajanje 

praktičnega 

usposabljanja z 

delom po 

izobraževalnih 

programih za 

pridobitev 

izobrazbe 2021–

2023 

160176, 

160178 – 

PN 10.2 –  

Poklicno 

izobraževanje in 

usposabljanje – 

14-20-EU 

Usposabljanje mentorjev za 

izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom po 

izobraževalnih programih za 

pridobitev izobrazbe 2021–

2023 

   160.000,00 56.000,00  

3  

− usposobljeni mentorji v podjetjih 

za kakovostno izvajanje 

mentorstva dijakom, ki se 

praktično usposabljajo z delom, in 

študentom, ki se praktično 

izobražujejo pri delodajalcih, pri 

čemer so mentorji usposobljeni 

tudi za mentorstvo odraslim 

udeležencem 

160177, 

160179 – 

PN 10.2 –   

Poklicno 

izobraževanje in 

usposabljanje – 

14-20-slovenska 

udeležba 

Usposabljanje mentorjev za 

izvajanje praktičnega 

usposabljanja z delom po 

izobraževalnih programih za 

pridobitev izobrazbe 2021–

2023 

     40.000,00 14.000,00  

                                       Skupaj ukrep 200.000,00 70.000,00 35   

Modernizacija 

3300-22-3502 

221169 

(C3K12RC 

Modernizacija 

srednjega 

poklicnega in 

strokovnega 

izobraževanja 

vključno z 

vajeništvom – 

NOO-MIZŠ) 

NSO – Modernizacija 

srednjega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 

vključno z vajeništvom, 

prenova višješolskih 

študijskih programov ter 

vzpostavitev digitalno 

podprtih učnih mest 

 720.000,00  3 

 

 

− Modernizirati poklicno in strokovno 

izobraževanje na način, da bo 

omogočalo krepitev kompetenc za 

digitalni in zeleni prehod, večjo 

prilagodljivost, odpornost in 

odzivnost poklicnega 
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221172 

(C3K12IG 

Krepitev 

sodelovanja med 

izobraževalnim 

sistemom in 

trgom dela – 

MIZŠ-NOO) 

NSO – Modernizacija 

srednjega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja, 

vključno z vajeništvom, 

prenova višješolskih 

študijskih programov ter 

vzpostavitev digitalno 

podprtih učnih mest 

 

14.000,00  

izobraževanja na potrebe trga dela 

ter za boljši prehod iz 

izobraževanja na trg dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221099 (Plačilo 

DDV za NOO – 

izobraževanje) 

NSO – Modernizacija 

srednjega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja 

vključno z vajeništvom, 

prenova višješolskih 

študijskih programov ter 

vzpostavitev digitalno 

podprtih učnih mest 

 68.080,00   

                                       Skupaj ukrep  802.080,00    

3330-22-1700 

Neposredna 

potrditev 

operacije, Dvig 

digitalne 

kompetentnosti 

 

150044, 

150045 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

EU 

Neposredna potrditev 

operacije, Dvig digitalne 

kompetentnosti 

 

 1.092.000,00  1 

− opolnomočenje strokovnih 

delavcev VIZ za razvoj digitalnih 

strategij VIZ in procesno razvijanje 

digitalnih kompetenc  
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4.2 MDDSZ: 

 

Preglednica 7: Okvirni obseg sredstev MDDSZ 

150046, 

150047 – 

PN 10.1 –

Izboljšanje 

kompetenc in 

spodbujanje 

prožnih oblik 

učenja – 14-20-

slovenska 

udeležba 

Neposredna potrditev 

operacije, Dvig digitalne 

kompetentnosti 

 

 273.000,00  

                                       Skupaj ukrep  1.365.000,00    

Skupaj MIZŠ 21.622.676,14 11.709.527,00 54   
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Številka in ime 

ukrepa 

Številka in ime 

proračunske 

postavke 

Ime programov 

izobraževanja/usposabljanja 

in podpornih dejavnosti 

Načrt 2022 Načrt 2023 

Indeks 

(načrt 

2023/202) 

Prednostno 

področje/ 

podporna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

2611-16-0006 

Storitve trga 

dela 

7023 – Priprava 

brezposelnih na 

zaposlitev 

Opravljanje storitev za trg dela 535.000,00 535.000,00 100 3 

− novi izobraževalni programi za izpopolnjevanje in 
usposabljanje po končani srednji in višji strokovni 
izobrazbi 

− izboljšanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih 
oseb na trgu dela, prepoznavanje njihovih 
kompetenc, znanj in veščin ter odpravljanje 
morebitnih ovir, ki jim otežujejo ponovni vstop na 
trg dela 

− priprava brezposelnih na zaposlitev, kar vključuje 
delavnice, ki jih izvaja ZRSZ, zaposlitvene sejme, 
zdravniško svetovalno službo, povračilo stroškov 
vključenim v delavnice, ki jih izvajajo 
koncesionarji ipd. 

Skupaj ukrep 535.000,00 535.000,00 100   

2611-16-0009 

Usposabljanje in 

izobraževanje 

4282 – 

Usposabljanje in 

izobraževanje 

za zaposlitev 

 

Programi praktičnega 

usposabljanja 
950.000,00 780.000,00 82 3 

− vključitev brezposelnih oseb v projekte zaradi 

izboljšanja zaposlitvenih možnosti, odpravljanja ovir 

pri iskanju zaposlitve, pridobivanja dodatnih znanj, 

veščin in spretnosti; v programe praktičnega 

usposabljanja sta vključeni aktivnosti: delovni 

preizkus ter potrjevanje NPK in TK 

Podporni in razvojni programi 100.000,00 100.000,00 100 3 

− izboljšanje zaposlitvenih možnosti, odpravljanje ovir 

pri iskanju zaposlitve, pridobljeno dodatno znanje in 

spretnosti; posebnost tega programa je, da so 

sredstva za izvajanje programa izvajalcem 

zagotovljena iz drugih virov (npr. vključevanje v 

neformalne splošnoizobraževalne programe, ki jih 

financira MIZŠ); v okviru programa pa se 

brezposelnim osebam izplačuje dodatek za prevoz 

in aktivnost 
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Lokalni programi neformalnega 

izobraževanje in usposabljanja 
2.000.000,00 2.100.000,00 105 

 

 

3 

− povečanje zaposljivosti in izboljšanje razmer vstopa 

na trg dela z dvigom usposobljenosti in pridobitvijo 

neformalno pridobljenih veščin (ključnih 

kompetenc) za brezposelne osebe in iskalce 

zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena; izvajajo 

se različni programi neformalnega izobraževanja in 

usposabljanja na različnih področjih v skladu s 

potrebami lokalnega trga dela; programe izvajajo 

zunanji izvajalci, vpisani v register zunanjih 

izvajalcev, v skladu z določili Zakona o urejanju 

trga dela 

Spodbujanje formalnega 

izobraževanja 
150.000,00 300.000,00 200 2 

− povečanje zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih 

na trgu dela, zmanjševanje strukturnega neskladja 

na trgu dela ter dvig izobrazbene in kvalifikacijske 

ravni brezposelnih 

Usposabljamo lokalno / 

usposabljanje na delovnem 

mestu 

1.800.000,00 1.600.000,00 89 3 
− usposabljanje na delovnem mestu in povračilo 

upravičenih stroškov usposabljanja 

Usposabljanje na delovnem 

mestu za osebe na področju 

mednarodne zaščite 

 

230.000,00 

 

130.000,00 57 3 
− usposabljanje na delovnem mestu za osebe na 

področju mednarodne zaščite 

        Skupaj ukrep 5.230.000,00 5.010.000,00 96   

2611-11-0081 

Vseživljenjsko 

učenje 

8663 – 

Vseživljenjsko 

učenje 

Letni delovni načrt ACS (LDN 

ACS v skladu z 28. členom 

ZOFVI) 

 

323.001,47 

 

147.624,00 46 5 

− izvajanje dejavnosti na področju raziskav in 

razvoja, kakovosti in izobraževanja, svetovanja in 

vrednotenja ter promocijskih in informacijskih 

dejavnosti v izobraževanju odraslih 

        Skupaj ukrep 323.001,47 147.624,00 46   

2611-11-0080 

Razvoj 

nacionalne 

kvalifikacijske 

5511 – Razvoj 

nacionalne 

kvalifikacijske 

strukture 

Letni delovni načrt CPI in RIC 

(LDN CPI in RIC v skladu z  

28. členom ZOFVI) 

946.157,80 946.000,00 100 5 

− izvajanje dejavnosti na področju izvajanja sistema 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij in slovenskega 

ogrodja kvalifikacij 
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strukture         Skupaj ukrep 946.157,80 946.000,00 108   

2611-16-8112 

Neformalno 

izobraževanje in 

usposabljanje 

150030 − 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-V-

EU 

Neformalno izobraževanje in 

usposabljanje – ranljive ciljne 

skupine 

400.000,00 0,00 

0 

3 

− vključevanje brezposelnih in neaktivnih oseb v 

posamezne programe neformalnega izobraževanja 

in usposabljanja pri izbranih izvajalcih, vpisanih v 

register zunanjih izvajalcev, na podlagi  

44. člena Zakona o urejanju trga dela 

 

− projekt se zaključi konec leta 2022 

 

 

150031 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-V-

slovenska 

udeležba 

100.000,00 0,00 3 

150032 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-Z-

EU 

472.331,30 0,00 3 

150033 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

118.082,83 0,00 3 

Skupaj: Neformalno izobraževanje in 

usposabljanje – ranljive ciljne skupine 
1.090.414,13 0,00 0   

2611-16-8111 

Usposabljanje na 

delovnem mestu 

150030 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest – 14-20 -V-

EU 

Usposabljanje na delovnem 

mestu – dolgotrajno 

brezposelne osebe (UDM-

DBO) 

0,00 0,00 0 3 

 

− dolgotrajno brezposelnim, starejšim od 50 let, in 

nizko izobraženim brezposelnim bo operacija z 

izvedbo usposabljanj na delovnih mestih pri 

delodajalcih povečala zaposlitvene možnosti in s 
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150031 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-V-

slovenska 

udeležba 

0,00 0,00 3 

tem dostop do trga dela 

 

− projekt se zaključi konec leta 2022 

150032 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-Z-

EU 

879.232,00 0,00 3 

150033 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

219.808,00 0,00 3 

    Skupaj: UDM-DBO 1.099.040,00 0,00 0   

1541-15-S022 

Dostop do 

delovnih mest za 

iskalce zaposlitve 

 

150030 – 

PN 8.1 − 

Dostop do 

delovnih mest − 

14-20-V-EU 
Upravljanje in razvoj 

zaposlenih, katerih zaposlitev 

je ogrožena, v regiji Podravje 

169.338,05 0,00 

0 

3 

− spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo 

zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (ukrepi APZ, 

storitve VKO, spodbude za zaposlitev, 

usposabljanja in izobraževanja ipd.) 

 

− projekt se zaključi leta 2022 

150031 – 

PN 8.1 − 

Dostop do 

delovnih mest − 

14-20-V-

slovenska 

udeležba 

42.334,53 0,00 3 
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Skupaj: Upravljanje in razvoj zaposlenih, 

katerih zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje 
211.672,58 0,00 0   

2611-18-8117 

Pripravljeni na 

spremembe 

150030 – 

PN 8.1 − 

Dostop do 

delovnih mest − 

14-20-V-EU 

Spodbujanje vključevanja oseb, 

ki so pred izgubo zaposlitve, v 

ukrepe na trgu dela 

175.198,33 0,00 

0 

3 

− spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo 

zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (ukrepi APZ, 

storitve VKO, spodbude za zaposlitev, 

usposabljanja in izobraževanja ipd.) 

 

− projekt se zaključi konec leta 2022 

150031 – 

PN 8.1 − 

Dostop do 

delovnih mest − 

14-20-V-

slovenska 

udeležba 

43.799,62 0,00 3 

150032 – 

PN 8.1 − 

Dostop do 

delovnih mest − 

14-20-Z-EU 

3891.560,97 0,00 3 

150033 – 

PN 8.1 − 

Dostop do 

delovnih mest − 

14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

95.390,26 0,00 3 

Skupaj: Spodbujanje vključevanja oseb, ki so 

pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela 
695.949,18 0,00 0   

2611-16-9121 

PUM-O: Projektno 

učenje za mlajše 

160133 – PN 9.1 

– Aktivno 

vključevanje − 

Projektno učenje mlajših 

odraslih (PUM-O) 
615.215,45 394.194,67 60 1 

− spodbujanje osipnikov k dokončanju ali 

nadaljevanju izobraževanja 
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odrasle 14-20-V-EU − razvijati potenciale ranljivih mlajših odraslih za 

uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev 

izobrazbe, razvijanje poklicne identitete ter uspešno 

vključevanje na trg dela in v družbo 

 

160134 – PN 9.1 

– Aktivno 

vključevanje − 

14-20-V-

slovenska 

udeležba 

153.803,85 98.548,67 1 

160135 – PN 9.1 

– Aktivno 

vključevanje − 

14-20-Z-EU 

592.069,49 325.805,33 1 

160136 – PN 9.1 

– Aktivno 

vključevanje − 

14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

148.017,36 81.451,33 1 

 
Skupaj: PUM-O – Projektno učenje za mlajše 

odrasle 
1.509.106,15 900.000,00  1  

2611-16-8214 

Usposabljanje na 

delovnem mestu 

– mladi 

150034 – PN 8.2 

– Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20 -V-

EU 
Usposabljanje na delovnem 

mestu – mladi 

980.460,13 0,00 

0 

3 − brezposelnim mladim, starim do 29 let, bo operacija 

z izvedbo usposabljanj na delovnih mestih pri 

delodajalcih povečala zaposlitvene možnosti in s 

tem dostop do trga dela 

 

− projekt se zaključi konec leta 2022 

150035 – PN 8.2 

– Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20 -V-

245.115,03 0,00 3 
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slovenska 

udeležba 

150036 – PN 8.2 

– Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20 -Z-

EU 

715.344,08 0,00 3 

150037 – PN 8.2 

– Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

178.836,02 0,00 3 

    Skupaj: UDM-mladi 2.119.755,26 0,00 0   

 

 

 

 

 

2611-17-8115 

Praktični programi 

za spodbujanje 

zaposlovanja 

(MIC) 

150030 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20 -V-

EU 

Praktični programi za 

spodbujanje zaposlovanja 

(MIC) 

139.200,00 0,00 

0 

3 
− vključevanje brezposelnih oseb iz ciljnih skupin v 

programe usposabljanja, kjer bi poleg teoretičnega 

znanja pridobili tudi znanje iz prakse, s ciljem, da bi 

delodajalci te osebe tudi zaposlili 

 

− projekt se je zaključil konec leta 2021 zaradi 

nedoseganja zastavljenih finančnih in fizičnih ciljev, 

kar je posledica sprejetih ukrepov Vlade RS za 

zajezitev epidemije covida-19. V letu 2022 je bilo 

izvedeno samo še izplačilo projektnih stroškov v 

višini 4.647,37 EUR 

150031 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-V-

slovenska 

udeležba 

34.800,00 0,00 3 

150032 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

92.800,00 0,00 3 
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mest − 14-20-Z-

EU 

150033 – 

PN 8.1 − Dostop 

do delovnih 

mest − 14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

23.200,00 0,00 3 

Skupaj: Praktični programi za spodbujanje 

zaposlovanja (MIC) 
290.000,00 0,00 0   

2611-17-9411 

Učne delavnice 

160129 – 

PN 9.4 − 

Spodbujanje 

socialnega 

podjetništva − 

14-20-V-EU 

Učne delavnice 

827.001,53 452.123,64 

53 

3 

− usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih oseb 

pri delodajalcih (pravne in fizične osebe, ki so lahko 

zaposlitveni centri ali imajo status socialnega ali 

invalidskega podjetja), ki opravljajo dejavnost s 

poklici, ki jih trg dela potrebuje; v LPIO vključujemo 

samo del sredstev, ki se nanaša na usposabljanje 

 

− v letu 2023 se bodo sredstva izplačevala le za že 

vključene osebe, novih vključitev ne bo, ker se 

program izteka 

160130 – 

PN 9.4 − 

Spodbujanje 

socialnega 

podjetništva − 

14-20-V-

slovenska 

udeležba 

206.750,38 113.030,91 3 

160131 – 

PN 9.4 − 

Spodbujanje 

socialnega 

podjetništva − 

14-20-Z-EU 

575.097,94 285.195,85 3 

160132 – 

PN 9.4 − 
143.774,49 71.298,96 3 
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Spodbujanje 

socialnega 

podjetništva − 

14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

Skupaj: Učne delavnice (del) 1.752.624,34 921.649,36 53   

2611-16-8213 

Neformalno 

izobraževanje in 

usposabljanja za 

mlade 

150034 – 

PN 8.2 − 

Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20-V-

EU 

Neformalno izobraževanje in 

usposabljanje − mladi 

400.247,73 0,00 

0 

3 

 

− dejavnosti ozaveščanja o pomenu usposobljenosti 

ter pridobljenih znanja, veščin in kompetenc za 

vsakega posameznika 

 

− projekt se zaključi konec leta 2022 

150035 – 

PN 8.2 − 

Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20-V-

slovenska 

udeležba 

100.061,93 0,00 3 

150036 − 

PN 8.2 − 

Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20-Z-

EU 

271.025,03 0,00 3 

150037 – 

PN 8.2 − 
67.756,26 0,00 3 
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Trajnostno 

vključevanje 

mladih na trg 

dela − 14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

Skupaj: Neformalno izobraževanje in 

usposabljanje − mladi 
839.090,95 0,00 0   

2611-19-1121 

Kompetenčni 

centri za razvoj 

kadrov 2019–

2022 

160137 – 

PN 10.1 − 

Krepitev enake 

dostopnosti 

vseživljenjskega 

učenja − 14-20-

V-EU 

Kompetenčni centri (KOC) 

681.696,71 7.476,86 

1 

3  

− večja konkurenčnost podjetij, sodelovanje podjetij 

na področju razvoja kadrov, določitev 

kompetenčnih profilov za izbrane poklice in 

delovnih mest v panogi oziroma vzpostavitev in 

usklajeno izvajanje panožnega kompetenčnega 

modela 

− dejavnosti kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, 

osredotočene na prilagajanje, poglabljanje in 

izboljšanje kompetenc ter usposobljenost 

zaposlenih za zmanjšanje neskladij med njihovo 

usposobljenostjo in potrebami trga dela 

160138 – 

PN 10.1 − 

Krepitev enake 

dostopnosti 

vseživljenjskega 

učenja − 14-20-

V-slovenska 

udeležba 

170.424,18 1.869,21 3 

160139 – 

PN 10.1 − 

Krepitev enake 

dostopnosti 

vseživljenjskega 

učenja − 14-20-

Z-EU 

604.523,54 6.630,42 3 

160140 – 

PN 10.1 − 
151.130,87 1.657,61 3 
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Krepitev enake 

dostopnosti 

vseživljenjskega 

učenja − 14-20-

Z-slovenska 

udeležba 

Skupaj: Kompetenčni centri 1.607.775,30 17.634,10 1   

2611-17-8311 

Podpora 

podjetjem za 

aktivno staranje 

delovne sile 

160125 – 

PN 8.3 − Aktivno 

in zdravo 

staranje − 14-

20-V-EU 

 

Celovita podpora podjetjem za 

aktivno staranje delovne sile 

2.214.131,41 26.536,58 

1 

3 

− ukrepi za aktivno staranje delovne sile, ki bodo 

prispevali k višji stopnji delovne aktivnosti starejših 

in ostajanju zaposlenih na trgu dela 

 

 

160126 – 

PN 8.3 − Aktivno 

in zdravo 

staranje – 14-

20-V-slovenska 

udeležba 

553.532,88 6.634,14 3 

160127 – 

PN 8.3 − Aktivno 

in zdravo 

staranje − 14-

20-Z-EU 

1.389.443,19 17.691,05 3 

160128 – 

PN 8.3 − Aktivno 

in zdravo 

staranje − 14-

20-Z-slovenska 

udeležba 

347.360,79 4.422,77 3 

                               Skupaj ukrep 1541-15-S025  4.504.468,27 55.284,54 1 3  
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4.3 MKGP: 

 

Preglednica 8: Okvirni obseg sredstev MKGP 

Številka in ime 

ukrepa 

Številka in ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2022 Načrt 2023 

Indek

s 

(načrt 

2023/ 

2022) 

Prednostno 

področje/ 

podporna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

2330-20-0043 

Podpora 

interesnemu 

povezovanju 

2021–2025 

255610 – 

Podpora 

strokovnim 

prireditvam, 

stanovskemu in 

interesnemu 

povezovanju 

Programi usposabljanja v 

kmetijstvu, gozdarstvu in 

živilstvu, ki jih izvajajo 

nepridobitne in nevladne 

organizacije 

320.000,00 245.560,00 77 3 

− doseganje boljše organiziranosti civilne iniciative in 

nevladnih organizacij na področju kmetijstva 

− strokovno delovanje in sodelovanje organizacij 

(spremljanje nastajanja predpisov, načrtovanje 

skupne kmetijske politike, usposabljanje v 

kmetijstvu in promocija kmetijstva) 

Skupaj ukrep 320.000,00 245.560,00 77   

2330-17-0006 

Izvajanje javne 

službe 

kmetijskega 

svetovanja 

131710 – 

Javna kmetijska 

svetovalna 

služba; 

256010 –

Kmetijsko 

gozdarska 

zbornica 

Slovenije 

Svetovalna dejavnost 

 

Izobraževanje in 

usposabljanje svetovalcev 

10.148.005,00 10.557.476,00 104 3 

− dvig tehnološke usposobljenosti in gospodarske 

učinkovitosti kmetovanja 

− učinkovito izvajanje SKP 

− prenos tehnoloških novosti v prakso 

− ozaveščanje javnosti 

SKUPAJ MDDSZ 22.542.382,85  8.533.192,00 38   
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Skupaj ukrep 10.148.005,00 10.557.476,00    

2330-17-0008 

Strokovne naloge 

s področja 

kmetijstva – 

Javna svetovalna 

služba v 

čebelarstvu 

09410 – 

Podpora 

čebelarstvu 

Svetovalna dejavnost – 

izobraževanje in 

usposabljanje svetovalcev 

667.237,00 693.926,00 104 3 

− nenehno izboljševanje strokovne usposobljenosti 

za delo v čebelarstvu 

− ozaveščanje javnosti 

Skupaj ukrep 667.237,00 693.926,00    

2330-20-0004 

Podpore 

čebelarstvu,2020

−2022 

 

40032 – 

Program 

ukrepov v 

čebelarstvu – 

14-20-EU 

Usposabljanje v čebelarstvu 22.260,95 0 0 3 

− ukrep podpira strokovne posvete, tečaje, seminarje, 

predavanja, delavnice, videopredstavitve; s tem 

ukrepom bodo predstavljene teme, potrebne za 

doseganje zadostne usposobljenosti čebelarjev, 

zlasti začetnikov, ter ohranjanje in dopolnjevanje 

usposobljenosti za čebelarstvo 

140033 – 

Program 

ukrepov v 

čebelarstvu – 

14-20-slovenska 

udeležba 

Usposabljanje v čebelarstvu 22.260,95 0 0 3 

− ukrep podpira strokovne posvete, tečaje, seminarje, 

predavanja, delavnice, videopredstavitve; s tem 

ukrepom bodo predstavljene teme, potrebne za 

doseganje zadostne usposobljenosti čebelarjev, 

zlasti začetnikov, ter ohranjanje in dopolnjevanje 

usposobljenosti za čebelarstvo 

140032 – 

Program 

ukrepov v 

čebelarstvu – 

14-20-EU 

Zatiranje škodljivcev in 

bolezni čebel, zlasti varoze 
39.894,00 0 0 3 

− izboljšanje teoretičnega in praktičnega znanja 

čebelarjev s področja zatiranja varoj z registriranimi 

in dovoljenimi zdravili ter s tem zmanjšano tveganje 

za prisotnost neželenih ostankov zdravil v čebeljih 

pridelkih  

− ozaveščanje o pomenu učinkovitega zatiranja varoj 

za preživetje čebel in divjih opraševalcev v okolju 

140033 – 

Program 

ukrepov v 

Zatiranje škodljivcev in 

bolezni čebel, zlasti varoze 

 

39.894,00 0 0 3 

− izboljšanje teoretičnega in praktičnega znanja 

čebelarjev s področja zatiranja varoj z registriranimi 

in dovoljenimi zdravili in s tem zmanjšano tveganje 
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čebelarstvu – 

14-20-slovenska 

udeležba 

za prisotnost neželenih ostankov zdravil v čebeljih 

pridelkih  

− ozaveščanje o pomenu učinkovitega zatiranja varoj 

na preživetje čebel in divjih opraševalcev v okolju 

* Podpore v 

čebelarstvu 2021 

 

2023: 

SI01.01 – 

Usposabljanje v 

čebelarstvu 

Usposabljanje v čebelarstvu 0 0  3 

− ukrep podpira strokovne posvete, tečaje, seminarje, 

predavanja, delavnice, videopredstavitve; s tem 

ukrepom bodo predstavljene teme, potrebne za 

doseganje zadostne usposobljenosti čebelarjev, 

zlasti začetnikov, ter ohranjanje in dopolnjevanje 

usposobljenosti za čebelarstvo 

2023: 

SI01.01 – 

Usposabljanje v 

čebelarstvu 

Usposabljanje v čebelarstvu 0 0  3 

− ukrep podpira strokovne posvete, tečaje, seminarje, 

predavanja, delavnice, videopredstavitve; s tem 

ukrepom bodo predstavljene teme, potrebne za 

doseganje zadostne usposobljenosti čebelarjev, 

zlasti začetnikov, ter ohranjanje in dopolnjevanje 

usposobljenosti za čebelarstvo 

2023: 

SI01.02 – 

Izobraževanje s 

področja 

zdravstvenega 

varstva čebel 

Izobraževanje s področja 

zdravstvenega varstva čebel 
0 0  3 

− izboljšanje teoretičnega in praktičnega znanja 

čebelarjev s področja zatiranja varoj z registriranimi 

in dovoljenimi zdravili ter s tem zmanjšano tveganje 

za prisotnost neželenih ostankov zdravil v čebeljih 

pridelkih  

− ozaveščanje o pomenu učinkovitega zatiranja varoj 

za preživetje čebel in divjih opraševalcev v okolju 

2023: 

SI01.02 – 

Izobraževanje s 

področja 

zdravstvenega 

varstva čebel 

Izobraževanje s področja 

zdravstvenega varstva čebel 
0 0  3 

− izboljšanje teoretičnega in praktičnega znanja 

čebelarjev s področja zatiranja varoj z registriranimi 

in dovoljenimi zdravili in s tem zmanjšano tveganje 

za prisotnost neželenih ostankov zdravil v čebeljih 

pridelkih  

− ozaveščanje o pomenu učinkovitega zatiranja varoj 

na preživetje čebel in divjih opraševalcev v okolju 

Skupaj ukrep 124.309,90 0    
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2330-18-0006 

Javna gozdarska 

služba 2018–2022 

184110 – 

Javna 

gozdarska 

služba 

Programi svetovanja za 

lastnike gozdov za 

večnamensko gospodarjenje 

z gozdovi 

 

120.000,00 120.000,00 100 3 

− dvig ravni znanja in sposobnosti lastnikov gozdov 

za trajnostno, učinkovito in večnamensko 

gospodarjenje z gozdovi, za dvig kakovosti 

opravljenih del v gozdovih in racionalizacijo 

delovnih opravil 

Skupaj ukrep 120.000,00 120.000,00    

2330-18-0006  

Javna gozdarska 

služba 2018–2022 

184110 – 

Javna 

gozdarska 

služba 

Svetovanje lastnikom 

gozdov pred izdajo odločb – 

izobraževanje in 

usposabljanje svetovalcev 

800.000,00 800.000,00 100 3 

− povečanje ciljnega znanja in ozaveščenosti 

lastnikov gozdov v zvezi z izvedbo predvidenih 

ukrepov v gozdovih ter obveščenosti o aktualnih 

težavah v gozdarstvu, dvig usposobljenosti 

svetovalcev za prenos znanja in informacij 

lastnikom gozdov 

Skupaj ukrep 800.000,00 800.000,00    

2330-18-0006  

Javna gozdarska 

služba 2018–2022 

184110 – 

Javna 

gozdarska 

služba 

Izobraževanje in 

ozaveščanje javnosti s 

področja gozda in 

gozdarstva 

120.000,00 120.000,00 100 3 

− dvig znanja, obveščenosti in ozaveščenosti splošne 

javnosti o gozdovih in gospodarjenju z njimi, 

oblikovanje pozitivnega odnosa javnosti do gozdov 

oziroma načel trajnostnega razvoja ter s tem 

zmanjševanje negativnih pojavov in konfliktov v 

gozdnem prostoru 

Skupaj ukrep 120.000,00 120.000,00 100   

2330-15-0010 

PRP, 

Prenos znanja in 

dejavnosti 

informiranja  

140021 – 

PRP 2014–2020 

– EU, PRP v 

višini 80 %; 

140022 – 

PRP 2014–2020 

– SLO v višini 

20 % 

Usposabljanje za namen 

izvajanja ukrepa prenosa 

znanja in dejavnosti 

informiranja 

1.100.000,00 1.525.364,00 136 3 
− povečanje ravni usposobljenosti ciljnih skupin 
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**2023: 

intervencija: 

izmenjava 

znanj in 

prenos 

informacij ter 

usposabljanje 

svetovalcev 

140021 – 

PRP 2014–2020 

– EU, PRP v 

višini 80 %; 

140022 – 

PRP 2014–2020 

– SLO v višini 

20 % 

Usposabljanje za namen 

izvajanja ukrepa prenosa 

znanja in dejavnosti 

informiranja 

0 0 0 3 
− povečanje ravni usposobljenosti ciljnih skupin 

 

Skupaj ukrep 1.100.000,00 1.525.364,00  3  

Skupaj MKGP 13.399,551,90 14.062.326,00 105   

* Vsebine, zapisane v LPIO 2023, se bodo izvajale v okviru Strateškega načrta 2023–2027, ki pa je še v potrjevanju, zato tudi še niso znane proračunske 

postavke in NRP-ji, znani so samo ukrepi. 

** Intervencija se bo začela izvajati v letu 2023, izplačila pa bodo šele v letu 2024. Ker je strateški načrt še v potrjevanju, tudi ni znanih sredstev za to 

intervencijo.  

 

4.4 MOP: 

 

Preglednica 9: Okvirni obseg sredstev MOP 

Številka in ime 

ukrepa 

Številka in 

ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2022 Načrt 2023 

Indeks 

(načrt 

2023/ 

2022) 

Prednostno 

področje/ 

podporna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

2550-19-0039 

LIFE IP 

Care4Climate 

(LIFE17 

IPC/SI/000007) 

559 – Sklad za 

podnebne 

spremembe 

2550-19-0039 – LIFE IP 

CARE4CLIMATE (LIFE 

IPC/SI/000007) 

132.916,00 26.000,00  3 

Usposabljanje in izobraževanje, ki se izvaja v okviru 

projekta LIFE IP Care4Climate: 

− krepitev zmogljivosti zaposlenih in deležnikov za 

izvajanje ukrepov OP TG in AN v sektorjih: 

trajnostna mobilnost, učinkovita raba energije in 

viri energije, trajnostna gradnja, odpadna hrana in 

LULUCF ter izvajanje zelenih javnih naročil (v 

okviru projekta LIFE IP Care4Climate) 
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2550-21-0040 

Podnebni cilji in 

vsebine v 

izobraževanju 

 

559 – Sklad za 

podnebne 

spremembe 

Podnebni cilji in vsebine v 

vzgoji in izobraževanju – 

pogodba 2550-21-311046 z 

Andragoškim centrom 

Slovenije 

0 211.445,14  3 

− krepitev zmogljivosti izobraževalcev odraslih za 

izvajanje podnebnega izobraževanja; 

usposabljanja izobraževalcev (train the trainers), 

neposredna izobraževanja odraslih s področja 

podnebnih sprememb 

Skupaj MOP 365.624,82 237.445,14 65   

 

 

4.5 MZ: 

 

Preglednica 10: Okvirni obseg sredstev MZ 

Številka in ime 

ukrepa 

Številka in 

ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2022 Načrt 2023 

Indeks 

(načrt 

2023/ 

2022) 

Prednostno 

področje/pod

porna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

2711-18-0002 

Duševno zdravje 

in odvisnosti od 

drog 

7083 — 

Programi 

varovanja 

zdravja in 

zdravstvene 

vzgoje 

Preventivni programi za 

zdrav način življenja in 

opuščanje razvad 

120.000,00 120.000,00 100 1 

− ozaveščanje prebivalcev o zdravem načinu 

življenja 

− pravočasno odkrivanje dejavnikov tveganja 

− pravočasno ozaveščanje o dejavnikih tveganja za 

nastanek obolenj 

− zmanjševanje delovanja dejavnikov tveganja 

 

2711-18-0003 
Obvladovanje 
kroničnih 
nenalezljivih 
bolezni 

 

7083 — 

Programi 

varovanja 

zdravja in 

zdravstvene 

vzgoje 

Preventivni programi za 

zdrav način življenja in 

opuščanje razvad 

     30.000,00      30.000,00 100 1  

Skupaj MZ  150.000,00 150.000,00 100   
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Sredstva Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (ZZZS) – 

obvezno zdravstveno zavarovanje 

Preventivni programi za 

zdrav način življenja in 

opuščanje razvad 

10.278.008,00 10.278.008,00 100 1 

− ozaveščanje prebivalcev o zdravem načinu 

življenja 

− pravočasno odkrivanje dejavnikov tveganja 

− pravočasno ozaveščanje o dejavnikih tveganja za 

nastanek obolenj 

− zmanjševanje delovanja dejavnikov tveganja 

Skupaj ZZZS 10.428.008,00 10.428.008,00 100   

 

 

4.6 MK: 

 

Preglednica 11: Okvirni obseg sredstev MK 

Številka in ime 

ukrepa 

Številka in ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

 

 

Načrt 2022 

 

 

Načrt 2023 

Indek

s 

(načrt 

2023/ 

2022) 

Prednostno 

področje/ 

podporna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

3340-18-0006 

Promocija in 

razvoj 

slovenskega 

jezik 

131098 –  

Promocija in 

razvoj 

slovenskega jezika 

Javni razpis za 

(so)financiranje projektov, 

namenjenih predstavljanju, 

uveljavljanju in razvoju 

slovenskega jezika ter 

njegovi promociji v letu 2023  

  

 

 

 

 

60.000,00 
 1 

− večja besedilna spretnost odraslih 

− večja bralna pismenost odraslih 

− večja ozaveščenost o polnofunkcionalnosti 

slovenskega jezika 

− večja zavest o zvrstnosti slovenskega jezika 

− dostopnost celotne slovenske literarne dediščine na 

spletni strani in njena revitalizacija 

− študenti, usposobljeni za ravnanje z digitaliziranim 

gradivom na dLibu, za njegovo postavitev in 

popravke na Wikiviru ter za nujno bibliografsko in 

leksikografsko opremo 
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3340-17-0012 

Vzgoja in 

izobraževanje 

na področju 

kulture 

131154 – Vzgoja 

in izobraževanje 

na področju 

kulture 

Nacionalni projekt Kulturni 

bazar 

 

 

 

 

 

 

 

53.155,00 

 

 

 

 

 

 

 

53.155,00 100 3 

− predstavitev kakovostnih kulturno-vzgojnih 

projektov in programov, ki jih kulturne ustanove 

ponujajo za otroke in mladino oziroma vzgojno-

izobraževalne zavode 

− predstavitev možnosti povezovanja in sodelovanja 

kulturnih ustanov/umetnikov z vrtci in šolami, 

spodbuditev ustvarjalnih partnerstev 

− povečevanje ozaveščanja o pomenu kulturne 

vzgoje v vzgoji in izobraževanju 

− seznanitev s pozitivnimi učinki kakovostne kulturne 

vzgoje na otroke in mladino oziroma na vrtec in šolo 

(ustvarjalnost, timsko delo, večja motiviranost itd.) 

− strokovno usposobljeni strokovni delavci na 

področju kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji, 

izobraževanju in kulturi 

Skupina 

projektov v 

okviru OP 

2014−2020 

Od 160241 do 

160244 – PN 9.1 –

Večja socialna 

vključenost – 14-

20 (80 % EU, 

20 % slovenska 

udeležba) 

Večja socialna vključenost 

pripadnikov ranljivih 

družbenih skupin na 

področju kulture 

 

 

 

 

 

 

 

 

615.541,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.000,00 
48 3 

− večja socialna vključenost pripadnikov manjšinskih  

etičnih skupnosti in invalidov na področju kulture 

− vzpostavitev razmer za boljšo vključenost 

pripadnikov manjšinskih etičnih skupnosti in 

invalidov 

− krepitev zaposljivosti pripadnikov manjšinskih 

etičnih  skupnosti in invalidov na področju kulture z 

usposabljanjem 

− krepitev medkulturnih kadrovskih kompetenc v 

manjšinskih društvih in organizacijah 
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3340-21-0162 

Stabilizacija in 

razvoj področja 

knjige 2022–

2023 

131145 – Javna 

agencija za knjigo 

Programi usposabljanja na 

vseh področjih knjige 

(vključeni v področne 

programske in projektne 

razpise) 

 

 

 

 

70.000,00 

 

 

 

75.000,00 
107 1 

− izvedba kakovostnih programov usposabljanja in 

krepitev poklicnih kompetenc na področju knjige 

 

3340-17-0004 

Izvajanje javne 

službe v 

knjižničarstvu – 

NUK 

 

3340-18-0002 

Območne 

knjižnice 

 

3340-18-0024 

Knjižnična 

dejavnost 

131082 – Narodna 

in univerzitetna 

knjižnica 

 

131091  – 

Območne 

knjižnice – 

izvajanje zakona 

 

131126 –  

Knjižničarstvo 

 

Dejavnosti NUK, ZBDS, 

KSS, OOK za povečanje 

dostopnosti izobraževalnih 

programov na področju 

knjižnične dejavnosti in 

izboljšanje bralne kulture 

odraslih  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.900,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527 
3 

− stalno strokovno izobraževanje knjižničnih delavcev 

in založnikov 

− izboljšanje kompetenc strokovnega kadra v 

knjižnicah na področju razvoja bralne kulture in 

spodbujanja bralne pismenosti 

− usposabljanja uporabnikov Knjižnice slepih in 

slabovidnih Minke Skaberne (KSS) 

− različne neformalne oblike izobraževanj za vse 

ciljne skupine odraslih v splošnih knjižnicah: 

➢ pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti in 

temeljnih zmožnosti 

➢ izboljšanje splošne izobraženosti 

➢ medgeneracijsko sodelovanje 

➢ spodbujanje aktivnega državljanstva 

➢ graditev skupnosti in delovanje v njej 

➢ trajnostni razvoj 

➢ zdrav življenjski slog 

➢ ohranjanje in krepitev nacionalne identitete 

➢ krepitev medkulturnega dialoga ter sobivanja 

različnih kultur 
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3340-17-0006 

Izvajanje javne 

službe na 

področju KD 

160186 – 

Zavod za varstvo 

kulturne dediščine 

Slovenije 

Dnevi evropske kulturne 

dediščine 

(Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije – 

ZVKDS) 

 

 

 

 

 

20.000,00 

 

 

 

 

 

18.000,00 
90 1 

− boljša dostopnost vsebin s področja kulturne 

dediščine 

− boljša seznanjenost odraslih s temeljnimi izrazi na 

področju prepoznavanja, vrednotenja, 

dokumentiranja kulturne dediščine, njenega 

ohranjanja in restavriranja 

− spoznavanje ter usvajanje novih načinov in metod 

poučevanja o dediščinskih vsebinah 

− boljša vključenost vseh deležnikov na lokalni, 

regionalni in državni ravni 

3340-18-0009 

Varstvo kulturne 

dediščine 

131140 – 

Izvajanje Zakona 

o varstvu kulturne 

dediščine 

Priprava na strokovne izpite 

s področja varstva kulturne 

dediščine v muzejski, 

konservatorski in 

konservatorsko-

restavratorski dejavnosti 

 

 

 

6.000,00 

 

 

 

6.000,00 
100 3 

− seznanitev in omogočanje izobraževanja za  

strokovno delo na področju, za katero se 

izpopolnjuje 

3340-17-0010 

Ljubiteljska 

kultura  

131120 – Javni 

sklad RS za 

kulturne dejavnosti  

Programi za strokovne 

delavce v vzgoji in 

izobraževanju ter kulturi; 

programi za pridobivanje 

novih znanj na kulturnih 

področjih prek mreže JSKD 

 

 

 

160.000,00 

 

 

 

150.000,00 94 1 

− zagotovitev ustreznih mentorjev in izvajalcev 

kulturnih dejavnosti (predvsem v deficitarnih in/ali 

množičnih dejavnostih, kjer primanjkuje 

institucionalno usposobljenih kadrov) 

− različne izobraževalne oblike (tečaji, delavnice,    

seminarji, konference, poletne šole) 

− vključitev 10.000 posameznikov 

3340-18-0003 

Delovanje 

Slovenskega 

filmskega centra 

 

 

131127 – 

Slovenski filmski 

center 

Poziv za izobraževanje in 

usposabljanje soavtorjev, 

avtorjev prispevkov, 

producentov, izvajalcev in 

drugih strokovnjakov z 

delovnega področja javne 

agencije Slovenski filmski 

center 

 

 

 

 

 

20.000,00 

 

 

 

 

20.000,00 100 1 

− povečati prisotnost slovenskih filmskih ustvarjalcev 

na strokovnih izobraževanjih in usposabljanjih v 

tujini 

− izboljšati prepoznavnost slovenskih filmskih 

ustvarjalcev v tujini 
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3340-17-0007   

Izvajanje javne 

službe – filmska 

in AV-kultura 

131083 – Javni 

zavodi na 

področju filma in 

avdiovizualne 

kulture 

Pridobivanje dodatnih znanj 

za strokovne delavce na 

področju filmske umetnosti – 

Kino-katedra za pedagoge 

(Slovenska kinoteka) 

 

 

4.825,00 

 

 

4.825,00 100 3 

− priprava in izvedba programa dodatnega 

strokovnega usposabljanja na področju filmske 

umetnosti in filmske vzgoje 

3340-17-0011 

Izvajanje javne 

službe na 

področju 

umetnosti 

 

131084 – 

Umetniški 

programi v javnih 

zavodih 

 

Pridobivanje dodatnih znanj 

za strokovne delavce v 

vzgoji in izobraževanju ter 

kulturi na področju glasbe, 

uprizoritvenih umetnosti in 

vizualnih umetnosti 

 

 

 

44.500,00 

 

 

 

44.500,00 
100 3 

− dodatno strokovno usposobljeni strokovni delavci iz 

vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih 

ustanov na področju glasbe, uprizoritvenih 

umetnosti in vizualnih umetnosti 

 

3340-18-0076 

Štipendije za 

specializirane 

poklice v kulturi 

Od 160212 do 

160215 – 

Štipendije za 

specializirane 

poklice v kulturi – 

14-20-V in 14-20-Z 

(80 % EU, 20 % 

slovenska 

udeležba) 

Usposabljanje za 

specializirane poklice v 

kulturi – štipendije 

 

 

 

 

357.048,61 

 

 

 

 

 

171.808,00  48 1 

− dodatno strokovno usposabljanje mladih do 29 let, 

pridobivanje dodatnega znanja na področju kulture 

za dvig specifičnih znanj in usposobljenosti 
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3340-19-0053 

Platforma za 

sodobno 

raziskovalno 

umetnost 

180082 – PN1.1. – 

Mreža centrov 

raziskovalnih 

umetnosti in 

kulture-14-20-V-

EU  

180083 – PN1.1. – 

Mreža centrov 

raziskovalnih 

umetnosti in 

kulture – 14-20-V-

slovenska 

udeležba  

180084 – PN1.1. – 

Mreža centrov 

raziskovalnih 

umetnosti in 

kulture – 14-20-Z-

EU  

180085 – PN1.1. – 

Mreža centrov 

raziskovalnih 

umetnosti in 

kulture – 14-20-Z-

slovenska 

udeležba 

 

Pridobivanje znanj in 

kompetenc za potrebe dela 

na področju intermedijske 

umetnosti, znanosti in novih 

tehnologij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.000,00 
76 3 

− usposabljanja mentorjev in strokovnih delavcev ter 

študentov na področju intermedijske umetnosti, 

znanosti in novih tehnologij  

Skupaj MK 
 

1.987.499,11 
985.188,00 

 

50 
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4.7 MP: 

 

Preglednica 12: Okvirni obseg sredstev MP 

Številka in 

ime ukrepa 

Številka in ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2022 Načrt 2023 

Indeks 

(načrt 

2023/ 

2022) 

Prednostno 

področje/ 

podporna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

2030-21-0008 
Izobraževanje 

in 
usposabljanje 
v pravosodju 

 

 

525010 

Sredstva Centra 
za izobraževanje v 
pravosodju 

 

Program dela Centra za 

izobraževanje v pravosodju 

za leti 2022 in 2023 

230.000,00  300.042,00  1 

− kontinuirano in vseživljenjsko poklicno 

usposabljanje zaposlenih v pravosodnih organih za 

krepitev pravne države, enakopravnost vseh 

državljanov, spodbujanje podjetništva, krepitev 

podjetniške iniciative in povečevanje 

konkurenčnosti, hitrosti pravosodnih postopkov, 

dvig kakovosti sprejetih odločitev 

2030-16-0008 

Učinkovito 

pravosodje 

150048 – 

Učinkovito 

pravosodje – 14-

20-V-EU; 150049 

– Učinkovito 

pravosodje – Z-

EU; 150050 – 

Učinkovito 

pravosodje – V-

SLO; 150051 – 

Učinkovito 

pravosodje – Z-

SLO 

Krepitev kompetenc 

zaposlenih v pravosodju  in 

pravosodnih deležnikov v 

ožjem smislu 

 

458.000,01 

 

597.461,74 
 1 

− razvoj kompetenc pri zaposlenih v pravosodju, kjer 

je razkorak med dejanskim stanjem kompetence in 

pomembnostjo kompetence za opravljanje dela 

največji 

2031-16-0001 

Razvoj 

delovnih 

160257 – Razvoj 

kompetenc – 14-

20-V-EU; 

Razvoj delovnih kompetenc 

zaprtih oseb 

 

239.891,50 223.062,14  3 
− razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb 

(izobraževanje, usposabljanje, delovne terapije) 
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kompetenc 

zaprtih oseb 

160258 – Razvoj 

kompetenc – 14-

20-Z-EU; 

160259 – Razvoj 

kompetenc – 14-

20-V-slovenska 

udeležba; 

160260 – Razvoj 

kompetenc – 14-

20-Z-slovenska 

udeležba 

Spodbujanje 

prilagajanja 

delavcev, 

podjetij in 

podjetnikov na 

spremembe, 

aktivnega in 

zdravega 

staranja ter 

zdravega in 

dobro 

prilagojenega 

delovnega 

okolja, ki 

obravnava 

tveganja za 

zdravje 

Postavke bodo 

odprte po potrditvi 

Programa 

evropske 

kohezijske politike 

v obdobju 2021–

2027 v Sloveniji 

 

Izboljšanje pogojev za delo 

in podaljšanje delovne 

aktivnosti zaposlenih v 

zaporskem sistemu 

   1 

− razvoj in implementiranje kompetenčnega modela 

za vse zaposlene v zaporskem sistemu, ki bo 

zagotavljal specifična specialna znanja, spretnosti 

in motivacijo za delov v zahtevnih razmerah 

Spodbujanje 

vseživljenjske

ga učenja, 

zlasti prožnih 

Postavke bodo 

odprte po potrditvi 

Programa 

evropske 

Izobraževanja in 

usposabljanja za zaprte 

osebe za pridobitev 

srednješolske izobrazbe in 

   3 

− kontinuirano vseživljenjsko izobraževanje in 

usposabljanje za zaprte osebe 

 



49 

 

možnosti za 

izpopolnjevanj

e in 

prekvalifikacijo 

za vse, ob 

upoštevanju 

podjetniških in 

digitalnih 

veščin, boljše 

predvidevanje 

sprememb in 

zahtev po 

novih veščinah 

na podlagi 

potreb trga 

dela, 

olajševanje 

kariernih 

prehodov in 

spodbujanje 

poklicne 

mobilnosti 

kohezijske politike 

v obdobju 2021–

2027 v Sloveniji 

 

novega poklica za različne 

ravni, kvalifikacije in 

prekvalifikacije, poklicno 

izpopolnjevanje in 

usposabljanje, pridobivanje 

in zviševanje ravni 

pismenosti in temeljnih 

zmožnosti ter izboljšanje 

splošne izobraženosti 

Spodbujanje 

socialnega 

vključevanja 

oseb, 

izpostavljenih 

tveganju 

revščine ali 

socialni 

izključenosti, 

vključno 

Postavke bodo 

odprte po potrditvi 

Programa 

evropske 

kohezijske politike 

v obdobju 2021–

2027 v Sloveniji 

 

Razvoj delovnih kompetenc 

in razvoj specialnih 

programov za zaprte osebe 

ter mladoletnike v 

prevzgojnem domu in osebe 

   3 

− Razvoj delovnih kompetenc in razvoj specialnih 

programov za zaprte osebe ter mladoletnike v 

prevzgojnem domu s ciljem večje socialne 

vključenosti: aktivnosti zajemajo razvoj in 

implementacijo modela za vključevanje zaprtih 

oseb z omejitvami za aktivno vključevanje v družbo, 

z nadgradnjo modela delovne terapije, s katerim se 

bo zaprtim osebam omogočilo postopno, ciljno 

usmerjeno, individualno prilagajanje delovnemu 

okolju, delovnim pogojem ter razvoj delovnih 
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z najbolj 

ogroženimi 

osebami in 

otroki 

veščin, spretnosti, vzdržljivosti, kompetenc ter 

resocializacijo in vključevanje zaprtih oseb v delo 

med prestajanjem kazni zapora. Izboljšala se bo 

komunikacija s tujimi zaporniki z namenom 

zmanjševanja osamitve in spodbujanja 

resocializacije in vključenosti državljanov tretjih 

držav. V okviru specialnih programov se bodo 

izvajale aktivnosti razvoja in izvajanja programov 

obravnave odvisnosti, obvladovanja jeze, nenasilne 

komunikacije, trening socialnih veščin, razvoj 

programov za povzročitelje nasilja v družini, 

povzročitelje spolnih deliktov in druge ozko 

specializirane obravnave za reševanje osebnostnih 

težav, zaradi katerih so osebe povzročile kazniva 

dejanja. 

                                         Skupaj MP  688.000,01 1.120.565,88 162   

 

 

4.8 MZI 

 

Preglednica 13: Okvirni obseg sredstev MZI 

Številka in ime 

ukrepa 

Številka in 

ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2022 Načrt 2023 

Indeks 

(načrt 

2023/ 

2022 

Prednostno 

področje/pod

porna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 



51 

 

2430-18-0007 

Zagotavljanje 

varnosti v 

cestnem prometu 

973910 –

Javna 

agencija za 

varnost 

prometa 

Programi izobraževanja 

odraslih, splošne javnosti, 

strokovnih delavcev šol 

vožnje itd. 

200.000,00 201.000,00*      100          5 

− usposabljanje in krepitev splošnega znanja in 

spretnosti za varno sodelovanje v prometu 

različnih skupin udeležencev v prometu 

(izobraževanje in usposabljanje starejših 

voznikov, splošna javnost) 

− usposabljanje v skladu z zakonsko opredeljenimi 

nalogami za pridobitev pravice opravljanja 

dejavnosti usposabljanja za vožnjo motornih vozil 

(permanentno in poklicno usposabljanje za 

učitelje vožnje) 

− usposabljanje za izvajanje presoje varnosti 

cestne infrastrukture za izboljšanje prometne 

varnosti za različne udeležence v prometu 

− usposabljanje kot dodatno strokovno 

usposabljanje strokovnih delavcev 

Skupaj MZI  200.000,00 201.000,00 100   

* Preliminarno načrtovana finančna sredstva, ki bodo v okviru programa dela AVP za leto 2023 morda spremenjena po sprejetju. 

4.9. UOIM 

Preglednica 14: Okvirni obseg sredstev UOIM 

Številka in 

ime ukrepa 

Številka in ime 

proračunske 

postavke 

Ime izobraževalnih 

programov in podpornih 

dejavnosti 

Načrt 2022 Načrt 2023 

Indeks 

(načrt 

2023/ 

2022) 

Prednostno 

področje/ 

podporna 

dejavnost 

Učinki ukrepov 

1542-20-0003 

Izvedba 

programa 

AMIF 2021–

2027 

180010 – AMIF EU 

Začetna integracija 

priseljencev (ZIP): 
 1.400.000,00  1 

− boljša integracija priseljencev 

− boljša seznanjenost upravičencev s slovenskim 

jezikom, zgodovino, družbo in ustavno ureditvijo 

180011 – AMIF – 

slovenska 

udeležba 

1542-20-0003 

Izvedba 

180010 – AMIF EU Tečaj slovenskega jezika za 

osebe s priznano 
 220.000,00  1 

− boljša vključenost udeležencev v slovensko družbo 

 180011 – AMIF – 
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programa 

AMIF 2021–

2027 

SLOVENSKA 

UDELEŽBA 

mednarodno zaščito 

 

Skupaj UOIM  1.620.000,00    
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5. Spremljanje izvajanja LPIO 
 

Kazalniki učinka izvajanja LPIO 2023: 

 

1. spremljanje vključenih udeležencev in njihove uspešnosti po spolu, starosti, izobrazbi, 

statusu, regiji, izvajalcih ipd.: 

– število vključenih v posamezne vrste programov izobraževanja, usposabljanja in 

izpopolnjevanja; 

– število vključenih v postopke preverjanja in potrjevanja NPK in drugih kvalifikacij; 

 

2. spremljanje vključenih udeležencev v dejavnosti po spolu, starosti, izobrazbi, statusu, regiji, 

izvajalcih ipd.: 

– število uporabnikov storitev informiranja, svetovanja, ugotavljanja in potrjevanja znanja, 

samostojnega učenja, udeležencev ocenjevanja spretnosti odraslih s SVOS ipd.; 

 

3. spremljanje podpornih dejavnosti, vsebine in izvajalcev (npr. št. izvedenih aktivnosti, 

št. programov, št. udeležencev): 

– svetovalna središča; 

– organizacije v procesih ugotavljanja in priznavanja znanja; 

– središča za samostojno učenje; 

– organizacije za izobraževanje odraslih in obseg izobraževalnega dela; 

– razvojne naloge, analize, ovrednotenje, strokovne podlage za razvoj področja; 

– svetovalna podpora izvajalcem programov in dejavnosti (kot so PUM-o, programi 

pismenosti in temeljnih zmožnosti, ocenjevanje spretnosti odraslih); 

– novi in prenovljeni izobraževalni program za odrasle in strokovne delavce; 

– usposobljeni strokovni delavci; 

–     usposobljeni člani komisij, svetovalci in izvajalci za preverjanje in potrjevanje NPK; 

– učno gradivo, vključno z e-gradivom; 

– podporne spletne strani za programe in dejavnosti za udeležence in organizacije; 

– delujoči svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih; 

– koordinatorji TVU in nosilci Parade učenja; 

– mednarodni projekti; 

– strokovni, informativni in promocijski dogodki; 

– organizacije v slovenski mreži nevladnih organizacij izobraževanja starejših; 

– usposobljeni izvajalci v okviru študijskega centra JSKD; 

– novi programi študijskega centra JSKD. 

 

V nadaljevanju so navedeni programi in njihovi kazalniki učinka za spremljanje izvajanja in 

uspešnosti LPIO 2023. 

 

5.1 Programi in dejavnosti ter kazalniki učinka prvega prednostnega področja: splošno 
neformalno izobraževanje odraslih 

 

Preglednica 15: Kazalniki za področje splošnega neformalnega  izobraževanja odraslih 

 
Ime programa 

 

Število 

vključenih 

udeležencev 

 

Število 

udeležencev,  

ki so uspešno 

končali 

program  

Število 

programov 

 

Število 

izvajalskih 

organizacij/ 

podjetij  

Pristojna 

ministrstva 

1. 

Splošno neformalno 

izobraževanje za starejše 

odrasle 

7.000 7.000  56 MIZŠ 
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2. 
Izpiti iz tujih jezikov za 

odrasle (DIC) 
50 50 5 9 MIZŠ 

3. Študijski krožki  2.000 2.000 200 70 MIZŠ 

4. 

Programi usposabljanja na 

vseh področjih knjige 

(vključeni v področne 

programske in projektne 

razpise) (Javna agencija za 

knjigo – JAK) 

1.500 1.500 12 8 MK (JAK) 

5. 

Poziv za izobraževanje in 

usposabljanje soavtorjev, 

avtorjev prispevkov, 

producentov, izvajalcev in 

drugih strokovnjakov z 

delovnega področja javne 

agencije Slovenski filmski 

center 

10 10 1 1 MK (SFC) 

6. 

Dnevi evropske kulturne 

dediščine (Zavod za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije 

– ZVKDS) 

1.000 1000 100 60 MK (ZVKDS) 

7. 

Programi za mentorje 

kulturnih dejavnosti v vzgoji 

in izobraževanju ter kulturi – 

programi za pridobivanje 

novega znanja na kulturnih 

področjih po mreži JSKD 

10.000 9.700 550 1 MK (JSKD) 

8. 

Preventivni programi za 

zdrav način življenja in 

opuščanje razvad 

  3 1 MZ 

9. 

Preventivni programi za 

zdrav način življenja in 

opuščanje razvad – ZZZS 

38.598  38.598    MZ 

 

Uvedba modela kompetenc, 

znanja in veščin ter 

usposabljanj in izobraževanj 

v pravosodju v okviru 

operacije Učinkovito 

pravosodje (operacija ESS) 

1300   1 MP - CIP 

10. 

 

Izboljšanje pogojev za delo 

in podaljšanje delovne 

aktivnosti zaposlenih v 

zaporskem sistemu 

 

800   1 MP - URSIKS 

11. 
Program Začetna integracija 

priseljencev (ZIP) 
1.500    UOIM 

12. 

Tečaj slovenskega jezika za 

osebe s priznano 

mednarodno zaščito 

100    UOIM 
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5.2 Programi in dejavnosti ter kazalniki učinka drugega prednostnega področja:  
izobraževanje za pridobitev izobrazbe 

 

Preglednica 16: Kazalniki za izobraževanje za pridobitev izobrazbe 

 
Ime programa 

 

Število 

vključenih 

udeležencev  

Število 

udeležencev, ki 

so končali 

program  

Število 

različnih 

programov 

 

Število 

izvajalskih 

organizacij  

Pristojna 

ministrstva 

1. Osnovna šola za odrasle 1.027  1 21 MIZŠ 

 

 

5.3 Programi in dejavnosti ter kazalniki učinka tretjega prednostnega področja: 
strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela 

 

Preglednica 17: Kazalniki za usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela 

 Ime programa 

Število 

vključenih 

udeležencev v 

izobraževanje 

in 

usposabljanje 

oziroma 

dejavnosti 

Število 

udeležencev, ki 

so končali 

program 

 

Število 

različnih 

programov 

 

Število 

izvajalskih 

organizacij 

 

Pristojna 

ministrstva 

1. 
Usposabljanje mentorjev – 

ESS 
756 756 1 2  MIZŠ 

2. 

Posodobljeni  

programi poklicnega 

izobraževanja – NOO 

  

41 

(16 višješolski

h študijskih 

programov in 

25 programov 

srednjega 

poklicnega 

izobraževanja) 

 MIZŠ 

3. 

Programi profesionalnega 

usposabljanja in 

izpopolnjevanja 

 

 

 

18.827 

 

 

 

 

18.827 

 

 

 

 

551 

 

 

 

 

143 

 

MIZŠ 

4. 
Potrjevanje nacionalnih 

poklicnih kvalifikacij 
1.000    MDDSZ 

5. Delovni preizkus 500    MDDSZ 

6. 

Usposabljanje na 

delovnem mestu za osebe 

na področju mednarodne 

zaščite 

45    MDDSZ 

7. 

Lokalni programi 

neformalnega 

izobraževanja in 

usposabljanja 

2.000    MDDSZ 

8. Kompetenčni centri (KOC)  
32.517 

(do 31. 8. 2022) 
  MDDSZ 

  9. 
Celovita podpora 

podjetjem za aktivno 
 

17.986 

(do 31. 8. 2022) 
  MDDSZ 
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staranje delovne sile (ASI) 

10. 
Podporni in razvojni 

programi – ZRSZ 
1.800    MDDSZ 

11. 
Projektno učenje za 

mlajše odrasle (PUM-O) 
90 

2.777 

(do 31. 8. 2022) 
 12 MDDSZ 

12. LIFE IP Care4Climate 980 980 25 8 MOP 

 13. 
Kino-katedra za pedagoge 

(Slovenska kinoteka) 
790 790 1 1 MK 

14. 

Priprava na strokovne 

izpite s področja varstva 

kulturne dediščine v 

muzejski, konservatorski 

in konservatorsko-

restavratorski dejavnosti 

55 55 3 3 MK 

15. 

Usposabljanje za 

specializirane poklice v 

kulturi – štipendije 

10 7 19 1 MK 

16. 

Dejavnosti NUK, ZBDS, 

KSS, OOK za povečanje 

dostopnosti izobraževalnih 

programov na področju 

knjižnične dejavnosti in 

izboljšanje bralne kulture 

odraslih 

2.000 2.000 32 13 MK 

17. 
Nacionalni projekt Kulturni 

bazar 
1.200 1.200 4 300 MK 

18. 

Večja socialna vključenost 

pripadnikov ranljivih 

družbenih skupin na 

področju kulture 

100 100 11 11 MK 

19. 

Pridobivanje dodatnih 

znanj za strokovne 

delavce v vzgoji in 

izobraževanju ter kulturi 

na področju glasbe, 

uprizoritvenih umetnosti in 

vizualnih umetnosti 

1.200 1.200 21 3 MK 

20. 

Pridobivanje znanj in 

kompetenc za potrebe 

dela na področju 

intermedijske umetnosti, 

znanosti in novih 

tehnologij 

1.000 1.000 70 3 
MK 

 

21. 

Programi usposabljanja v 

kmetijstvu, gozdarstvu in 

živilstvu, ki jih izvajajo 

nepridobitne in nevladne 

organizacije 

1.000 1.000 33 33 MKGP 

22. 

Svetovalna dejavnost v 

kmetijski službi – 

izobraževanje in 

usposabljanje svetovalcev 

60.000 60.000 1 

1/1 

(Kmetijsko 

gozdarska 

zbornica 

MKGP 
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Slovenije – 

KGZS) 

23. 

Svetovalna dejavnost v 

čebelarstvu – 

izobraževanje in 

usposabljanje svetovalcev 

10.000 10.000 1 
1/1 (Čebelarska 

zveza Slovenije) 
MKGP 

 

24. 

Programi svetovanja za 

lastnike gozdov – gojenje 

in varstvo gozdov, 

večnamensko 

gospodarjenje 

2.500 2.500 12 

1/1 

(ZGS – Zavod 

za gozdove 

Slovenije) 

MKGP 

25. 

 

Svetovanje lastnikom 

gozdov pred izdajo odločb 

– izobraževanje in 

usposabljanje svetovalcev 

75.000 75.000 7 

1/1 

(ZGS – Zavod 

za gozdove 

Slovenije) 

 

MKGP 

26. 

Program razvoja podeželja 

2014–2020 – 

ukrep prenosa znanja in 

dejavnosti informiranja 

22.000 22.000 3 3 MKGP 

27. 

2023: intervencija: 

izmenjava znanj in prenos 

informacij ter 

usposabljanje svetovalcev 

22.000 22.000 1 1 MKGP 

28. 
Usposabljanje v 

čebelarstvu 
1.300 1.300 1 

1 (Čebelarska 

zveza Slovenije) 
MKGP 

29. 

Zatiranje škodljivcev in 

bolezni čebel, zlasti 

varoze 

1.000 1.000 1 

1 (Nacionalni 

veterinarski 

inštitut) 

MKGP 

 
Razvoj delovnih 

kompetenc zaprtih oseb 
380 290 39 6 

 

MP – URSKIS 

 

 

 

30. 

Izobraževanja in 

usposabljanja za zaprte 

osebe za pridobitev 

srednješolske izobrazbe in 

novega poklica za različne 

ravni, kvalifikacije in 

prekvalifikacije, poklicno 

izpopolnjevanje in 

usposabljanje, 

pridobivanje in zviševanje 

ravni pismenosti in 

temeljnih zmožnosti ter 

izboljšanje splošne 

izobraženosti 

1.400    

 

 

 

MP – URSKIS 

 

 

 

31. 

Razvoj delovnih 

kompetenc in razvoj 

specialnih programov za 

zaprte osebe ter 

3.900    MP – URSKIS 
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mladoletnike v 

prevzgojnem domu 

32. 

Uvedba modela 

kompetenc znanja in 

veščin ter usposabljanj in 

izobraževanj v pravosodju, 

v okviru operacije 

Učinkovito pravosodje 

(operacija ESS) 

3.000   1 MP – CIP 

33. 

Izobraževanje in 
usposabljanje v 
pravosodju  

1.000    MP – CIP 

 

 

5.4 Programi in dejavnosti ter kazalniki učinka četrtega prednostnega področja: 
raziskave in razvoj 

 

Preglednica 18: Kazalniki za raziskave in razvoj 

 
Ime programa 

 

Število 

vključenih 

udeležencev  

Število 

udeležencev, ki 

so končali 

program  

Število 

različnih 

programov 

(raziskav) 

 

Število 

izvajalskih 

organizacij  

Pristojna 

ministrstva 

1. 
Raziskave v okviru LDN 

ACS 
  4 1 MIZŠ 

 

 

5.5 Dejavnosti in kazalniki učinka petega prednostnega področja: dejavnosti na 
področju izobraževanja odraslih 

 

Preglednica 19: Kazalniki za področje dejavnosti na področju izobraževanja odraslih 

 Dejavnost 
Število udeležencev, 

programov oziroma ur  

Pristojna 

ministrstva 

             

1. 
Udeleženci v dejavnosti svetovanja, javna služba: 25.000 MIZŠ 

2. Izpopolnjevanje izobraževalcev odraslih 131 MIZŠ 

3. Poročila razvojnih nalog, analize, evalvacije (ACS)  11 MIZŠ 

4. Strokovne podlage za razvoj področja (ACS) 5 MIZŠ 

5. Novi oziroma prenovljeni programi za odrasle in strokovne delavce (ACS) 2 MIZŠ 

6. Izpopolnjevanje strokovnih delavcev 400 MIZŠ 

7. 
Usposabljanje članov komisij, svetovalcev in izvajalcev za preverjanje in 

potrjevanje NPK 
300 MDDSZ 

8. Podporne spletne strani za dejavnosti oziroma programe (ACS) 29 MIZŠ 

9. E-gradivo (ACS) 4 MIZŠ 

10. Delujoči svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih 26 MIZŠ 

11. Teden vseživljenjskega učenja 

35 koordinatorjev, 

1.800 prirediteljev, 

7.000 dogodkov, 

15 izvedb Parade 

učenja, okrog 

MIZŠ 
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180.000 udeležencev 

TVU, 1.500 medijskih 

objav 

12. Mednarodni projekti 4 MIZŠ 

13. Število informativno-promocijskih dogodkov (ACS) 8 MIZŠ 

14. Usposabljanje izvajalcev v okviru Študijskega centa JSKD 3.000 MK 

15. Število programov Študijskega centra JSKD 80 MK 

16. 

Usposabljanje in krepitev splošnega znanja in spretnosti za varno 

sodelovanje v prometu različnih skupin udeležencev v prometu 

(izobraževanje in usposabljanje starejših voznikov, splošna javnost) 

2.200 MZI (AVP) 

17. 

Usposabljanje v skladu z zakonsko opredeljenimi nalogami za pridobitev 

pravice opravljanja dejavnosti usposabljanja za vožnjo motornih vozil 

(permanentno in poklicno usposabljanje za učitelje vožnje) 

900 MZI (AVP) 

18. 
Usposabljanje za izvajanje presoje varnosti cestne infrastrukture za 

izboljšanje prometne varnosti za različne udeležence v prometu 
25 MZI (AVP) 

19. Usposabljanje kot dodatno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev 450 MZI (AVP) 

 

 

6. ZAKLJUČEK 
 
V LPIO 2023 je vključenih osem ministrstev in en urad. 
 
Za uresničevanje programov in dejavnosti LPIO 2023 so odgovorna pristojna ministrstva in 
izvajalci, ki so javne organizacije za izobraževanje odraslih, srednje šole, zasebne organizacije 
za izobraževanje odraslih, organizacije, ki opravljajo dejavnosti v okviru zdravstvene vzgoje in 
drugih preventivnih ukrepov, organizacije, ki izvajajo izobraževanje iz kmetijske dejavnosti, 
organizacije s področja kulture in razvojnoraziskovalne organizacije, javni skladi, javne agencije, 
zbornice, zveze, nevladne organizacije in druge organizacije na podlagi zakona. 
 

LPIO 2023 bodo izvajala pristojna ministrstva na podlagi javnih razpisov, pozivov, v okviru javne 

službe oziroma drugače na podlagi zakona. 

 

V letu 2022 potekajo intenzivno priprave programskih dokumentov za novo programsko obdobje 

2021–2027. 28. 9. 2022 je bil podpisan Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko unijo, v 

pripravi je tudi Program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v 

Sloveniji, ki bo predvidoma potrjen do konca leta 2022. V okviru izvajanja Programa kohezijske 

politike 2021–2027 (EKP 21–27) in drugih evropskih finančnih shem načrtujemo, da bomo 

nadaljevali z izvajanjem vsebin, ki so bile zajete že v programskem obdobju 2014–2020 

oziroma jih bomo še dodatno vsebinsko razširili in nadgradili. 

 

Leta 2023 se bo obseg sredstev za izobraževanje odraslih glede na leto prej zmanjšal za 

22.336.479,81 EUR ali 31 %. Sredstva integralnega proračuna so se glede na leto prej 

povečala za 4.063.847,05 EUR (11,31 %), sredstva evropske kohezijske politike pa so se 

zmanjšala za 26.400.326,87 EUR (74,75 %). Do tega je prišlo zaradi zaključevanja projektov v 

ESS 2014–2020, hkrati pa EKP 21–27 še ni potrjen. To ne pomeni, da v letu 2023 ne bo 

ukrepov za področje izobraževanja odraslih, samo dokončne potrditve instrumentov še ni. Vsi 

naknadno potrjeni instrumenti in ukrepi bodo vključeni v poročilo o izvajanju LPIO 2023 z 

navedbo, da so bili potrjeni po sprejemu LPIO 2023. Povečanje oziroma zmanjšanje sredstev 

po posameznih ministrstvih glede na leto 2022 je razvidno iz preglednice 20. 

 

Preglednica 20: Razmerje med sredstvi za LPIO 2023 in LPIO 2022 
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Zap. št. Ministrstvo 
Sredstva LPIO 2022 

(EUR) 

Sredstva 

LPIO 2023 

(EUR) 

LPIO 2023/ 

LPIO 2022 

(EUR) 

Indeks 

2023/2022  

1. MIZŠ 21.622.676,14 11.709.527,00 -9.913.149,14 54 

2. MDDSZ 
 

22.542.382,85 
8.533.192,00 

 

-14.009.190,85 38 

3. MKGP 13.399.551,90 14.062.326,00 +662.774,10 105 

4. MOP 365.624,82 237.445,14 -128.179,68 65 

5. MZ 10.428.008,00 10.428.008,00 0 100 

6. MK 1.987.488,11 985.188,00 -1.002.300,11 50 

7. MP 688.000,01 1.120.565,88 +432.565,87 162 

8. MZI 200.000,00 201.000,00 +1.000,00 100 

9. UOIM  1.620.000,00 +1.620.000,00  

 SKUPAJ 71.233.731,83 48.897.252,02 -22.336.479,81 69 

 

Izvajanje programov in dejavnosti LPIO 2023 bo prispevalo tudi k uresničevanju razvojnih 
usmeritev s področja izobraževanja odraslih v Sloveniji ter k učinkovitejši implementaciji drugih 
strateških dokumentov, kot so Strategija dolgožive družbe, Strategija razvoja Slovenije 2030 in 
Strategija bralne pismenosti. Z LPIO 2023 prispevamo k uresničevanju ReNPIO 2022–2030, ki 
je podlaga za izvajanje ukrepov in uresničevanje ciljev in vizije s področja vseživljenjskega 
učenja. 

 


