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Letni program izobraževanja odraslih
Republike Slovenije za leto 2014 (LPIO 2014)
1. UVOD
V skladu s 24. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo) se izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Republiki
Sloveniji določi z letnim programom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Z njim se
določijo izobraževalni programi, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsta dejavnosti,
potrebnih za njegovo uresničevanje, obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu, in
ministrstva, pristojna za izvedbo programa (v nadaljnjem besedilu: pristojna ministrstva).
Podlaga za Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2014 (v
nadaljnjem besedilu: LPIO 2014) so Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013—2020 (Uradni list RS, št. 90/13; v nadaljnjem
besedilu: ReNPIO13-20) ter Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št.
104/12 in 102/13) in Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13).
Z LPIO 2014 se določajo izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajali in
(so)financirali iz državnega proračuna v letu 2014, pri čemer so bili instrumenti Evropskega
socialnega sklada potrjeni že v letih od 2008 do 2012.
Z LPIO 2014 se določajo prednostne naloge, ki bodo na vseh treh prednostnih področjih, ki jih
določa ReNPIO13-20, zagotavljale optimalno dinamiko uresničevanja opredeljenih ciljev in
imele dolgoročnejši vpliv na razvoj izobraževanja odraslih.
1.1 Prvo prednostno področje: splošno izobraževanje odraslih
V okviru prvega prednostnega področja so prednostne naslednje naloge:
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport:
 vključevanje manj izobraženih in drugih ranljivih skupin v različne oblike splošnega
neformalnega izobraževanja s poudarkom na izboljšanju temeljnih zmožnosti in uporabi
informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu IKT);
 sprejem prenovljenih javno veljavnih programov: usposabljanje za življenjsko uspešnost,
računalniška pismenost za odrasle, projektno učenje za mlajše odrasle, slovenščina za
tujce in sprejem novega programa za osipnike;
 izvajanje ukrepov za vključevanje priseljencev v izobraževanje odraslih s poudarkom na
opismenjevanju;
 spodbujanje vključevanja odraslih v različne oblike oziroma načine učenja s poudarkom na
uporabi IKT.
Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:
 spodbujanje osipnikov za dokončanje oziroma nadaljevanje izobraževanja;
 spodbujanje mlajših brezposelnih odraslih in drugih iskalcev zaposlitve za vključevanje v
različne programe oziroma projekte z namenom pridobivanja temeljnih zmožnosti, veščin in
spretnosti za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in odpravljanje ovir pri iskanju zaposlitve.
Na Ministrstvu za zdravje:

krepitev in ohranjanje zdravja s spodbujanjem in učenjem zdravega življenjskega sloga.

Na Ministrstvu za kulturo:

povečanje dostopnosti izobraževalnih programov na področju kulture;

izboljšanje bralne kulture odraslih;

pomoč pri učenju z jezikovnimi nasveti na portalu Jezikovna politika Republike Slovenije.
1.2 Drugo prednostno področje: izobraževanje za dvig izobrazbene ravni odraslih
V okviru drugega prednostnega področja so prednostne naslednje naloge:
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti:
 spodbujanje odraslih z nedokončano osnovno šolo k zaključku osnovnošolskega
izobraževanja, pridobitvi nižje poklicne izobrazbe ali nacionalne poklicne kvalifikacije (v
nadaljnjem besedilu NPK);
 spodbujanje odraslih k pridobitvi poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe;
 spodbujanje brezposelnih k vključitvi oziroma dokončanju višjega strokovnega
izobraževanja.
1.3 Tretje prednostno področje: usposabljanje in izobraževanju za potrebe dela
V okviru tretjega prednostnega področja so prednostne naslednje naloge:
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport:

pridobivanje in izboljšanje poklicnih zmožnosti brezposelnih v medpodjetniških
izobraževalnih centrih (v nadaljnjem besedilu MIC), ki v sodelovanju z gospodarstvom
razvijajo in izvajajo programe poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja.
Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:
 pridobivanje NPK, ki so bistvenega pomena 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;

motiviranje za vključevanje v izobraževanje oziroma usposabljanje ter zaposlovanje
brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve s stalnim prebivališčem na območju Pokolpja;

povečanje konkurenčnosti brezposelnih oseb na trgu dela ter pridobitev in krepitev
sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti;

usposabljanje in izobraževanje zaposlenih za večjo konkurenčnost in zaposljivost. Za
povečanje zaposljivosti in mobilnosti delavcev ter krepitev konkurenčnosti delodajalcev se
bo še posebej spodbujal razvoj človeških virov v podjetjih in odpravljalo strukturna neskladja
v zaposlovanju, izboljšalo kvalifikacijsko strukturo človeških virov in povečevalo zaposljivost;

spodbujanje vlaganja v brezposelne, ki bodo zagotavljali večjo stopnjo inovativnosti,
zaposljivosti in gospodarske rasti, kar je najboljši način za večjo zaposlenost, socialno
vključenost, zmanjšanje regionalnih razlik in visoko življenjsko raven;

medgeneracijski prenos (mentorske sheme za delodajalce) znanj in izkušenj za večjo
zaposljivost in konkurenčnost mladih in starejših delavcev.
Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje:

usposabljanje v kmetijstvu v okviru nevladnih organizacij;

izvajanje kmetijsko svetovalne službe za prenos znanja v prakso za odrasle na podeželju;

usposabljanje in svetovanje lastnikom gozdov za varno delo v gozdu in strokovno izvedbo
gojitvenih in varstvenih del;

svetovanje čebelarjem in ozaveščanje prebivalstva o pomenu čebelarstva;

usposabljanje pristojnih služb za izvajanje ukrepov operativnega programa upravljanja z
območji Natura 2000.
Na Ministrstvu za kulturo:

dodatna strokovna usposabljanja na področju kulture;






pridobivanje dodatnih znanj na področju kulture za dvig zaposljivosti, še zlasti na področjih,
kjer ni formalnih oblik izobraževanja – razvoj programov študijskega centra;
usposabljanje za krepitev zaposlitvenih možnosti predstavnikov ranljivih družbenih skupin v
kulturi in ustvarjalskem sektorju;
usposabljanje za pridobitev znanj s področja menedžmenta kulturnih projektov, ki jih
izvajajo organizacije in samozaposleni na področju kulture in ustvarjalskega sektorja;
usposabljanje izobraževalcev (trainers) za ranljive družbene skupine.

1.4 Dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih
Pri dejavnostih, potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu:
dejavnosti), so prednostne naslednje naloge:
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport:

strokovne podlage za vzpostavitev javne mreže izvajalcev programov izobraževanja
odraslih;

razvoj in izvajanje informativne in svetovalne dejavnosti za odrasle;

razvoj in povečevanje kakovosti na področju izobraževanja odraslih;

razvoj ter ugotavljanje in priznavanje neformalno pridobljenih znanj;

analize in raziskave ter strokovne podlage za razvoj področja;

razvoj splošnih izobraževalnih programov za vključevanje priseljencev;

strokovna pomoč izvajalcem programov in podpornih dejavnosti za odrasle;

razvoj in izvajanje programov za izpopolnjevanje strokovnih delavcev s poudarkom na eučenju;

razvoj e-podpore dejavnostim svetovanja, vrednotenja, kakovosti idr.;

razvoj učnih gradiv s poudarkom na e-gradivih;

izvajanje in usklajevanje promocijskih dejavnosti;

nadgradnja e-programov ter spremljanje in analiziranje uresničevanja ciljev ReNPIO13-20;

izvajanje raziskave Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za
izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013—2015
(OECD PIAAC) in
sodelovanje v drugih mednarodnih projektih;
 spodbujanje medresorskega povezovanja in socialnega partnerstva.
Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

proučitev motivacije in ovir pri usposabljanju za potrebe trga dela;

evalvacija učinkovitosti projektov pri delodajalcih v okviru programa Vseživljenjska karierna
orientacija za delodajalce in zaposlene 2012—2013;

razvoj strokovnih nalog na področju razvoja sistema NPK, ki ni neposredno povezan z
izobraževanjem odraslih, vzpostavlja pa sistemski okvir za priznavanje znanj, spretnosti in
kompetenc za potrebe trga dela, ne glede na to, kako so bile pridobljene;

razvoj in izvajanje programov usposabljanj za vse akterje, vključene v razvoj in izvajanje
sistema NPK, svetovalce, člane komisij in izvajalce NPK.
Na Ministrstvu za kulturo:

razvoj programov študijskega centra Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu JSKD) z izobraževanji za izobraževalce (mentorje)
odraslih v kulturnih dejavnostih po Sloveniji;
 usposabljanje za krepitev zaposljivosti in s tem socialne vključenosti pripadnikov ranljivih
družbenih skupin na področju kulture;
 priprava gradiv in oblikovanje metodologij za usposabljanje na področju kulture za
pripadnike ranljivih družbenih skupin;

usposabljanje izvajalcev usposabljanj za ranljive družbene skupine.
Na Ministrstvu za notranje zadeve:

razvoj slovenske mreže nevladnih organizacij za izobraževanje starejših z namenom
uresničevanja državnih razvojnih ciljev področja na podlagi civilnega dialoga in
zagovorništva z javno upravo; krepitev usposobljenosti nevladnih organizacij za utrjevanje
in razvijanje temeljnih konceptov vseživljenjskega učenja starejših in za osvojitev veščin za
izvajanje javnih storitev na področju izobraževanja starejših, aktivnega staranja,

medgeneracijskega sodelovanja in utrjevanja vključenosti različnih skupin starejših v
družbo; ozaveščanje medijev, gospodarstva, javne uprave in širše javnosti o pomenu
nevladnih organizacij pri izobraževanju odraslih.
Ciljne skupine, ki jih opredeljuje LPIO 2014 so:
 brezposelni: prednostna skupina so starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne
izobrazbe ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti;
 zaposleni:
– prednostna skupina so starejši od 45 let z dokončano manj kot štiriletno srednjo šolo ali
pomanjkanjem ključnih ali poklicnih zmožnosti,
– zaposleni, ki zaradi specifičnih psihofizičnih zahtev nekega poklica tega ne morejo več
opravljati, ko dosežejo določeno starost;
 mladi, ki na različnih stopnjah opustijo šolanje;
 manj izobraženi in druge ranljive skupine, kot so osipniki in mladi, ki zgodaj zapustijo
šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci;
 druge skupine odraslih, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in
ekonomskih dobrin, kot so na primer kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij.
Za uresničevanje programov in dejavnosti LPIO 2014 so odgovorna pristojna ministrstva in
izvajalci. To so organizacije za izobraževanje odraslih, organizacije, ki opravljajo dejavnosti v
okviru zdravstvene vzgoje in drugih preventivnih ukrepov, organizacije, ki izvajajo izobraževanje
s področja kmetijske dejavnosti, organizacije s področja kulture in razvojno-raziskovalne
organizacije, javni skladi, javne agencije, zbornice, zveze in nevladne organizacije. Ukrepi se
bodo izvajali s financiranjem oziroma sofinanciranjem projektov oziroma programov izvajalcev,
izbranih na javnih razpisih, z dodelitvijo programov oziroma projektov in podpornih nalog
področnim izvajalcem v javnem sektorju (javnim zavodom, javnim skladom, javnim agencijam) v
okviru njihovih letnih delovnih načrtov oziroma programov dela.
Iz državnega proračuna Republike Slovenije se za izvajanje LPIO 2014 zagotovi 47.812.060,19
EUR, od tega po proračunskih uporabnikih:
Proračunski uporabniki
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvu za notranje zadeve
Skupaj

Sredstva v EUR
8.813.660,13
18.438.781,00

Delež (%)
18,4
38,6

8.451.624,22
10.532.206,00
1.524.788,84
51.000,00
47.812.060,19

17,7
22,0
3,2
0,1
100,0

Sredstva v EUR
15.074.203,04
2.452.466,00
25.878.424,06
4.406.967,09
47.812.060,19

Delež v (%)
31,5
5,1
54,1
9,2
100,0

Sredstva po posameznih področjih in dejavnostih so:
Prednostna področja in dejavnosti
Splošno izobraževanje odraslih
Izobraževanje za dvig izobrazbene ravni
Izobraževanje in usposabljanje za potrebe dela
Dejavnosti
Skupaj

2. PREGLED SOFINANCIRANJA PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA
Financiranje programov in aktivnosti je opredeljeno po pristojnih ministrstvih, ki so določena v
ReNPIO13-20

2.1 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Številka in ime
ukrepa

Številka in ime
proračunske
postavke

Ime izobraževalnih programov
in podpornih dejavnosti

Načrt 2013

Načrt 2014

Indeks
(načrt 2013
/14)

Prednostno
področje/po
dporna
dejavnost

3311-11-0004
Izvajanje
osnovnošolskih
programov

667210 —
dejavnost
osnovnega
šolstva

Osnovna šola za odrasle

1.248.000,00

1.220.000,00

100

2

Programi za pridobitev višje
strokovne izobrazbe
3311-11-0084
Izobraževanje
zaposlenih –
izvajalci

578010 —
izobraževanje
brezposelnih

Programi usposabljanja za
dvig poklicnih zmožnosti
Podporne dejavnosti za
brezposelne (informiranje in
svetovanje, e-podpora)
Skupaj Ukrep

3311-11-0012
Izvajanje
dejavnosti
izobraževanja
odraslih

722910 —
dejavnost
izobraževanja
odraslih

3 (46 %)

671.060,00

4 (31 %)

Študijski krožki

305.000,00

259.250,00

Borze znanja

140.061,50

119.052,28

843.745,00

717.183,25

67.500,00

57.375,00

130.000,00

110.500,00

20.000,00

17.000,00

100.000,00

80.000,00

59.788,50

16.023,01

Teden vseživljenjskega
učenja — TVU
Letni posvet o izobraževanju
odraslih (LDN ACS)
Programi zvez, društev v
javnem interesu in organizacij
za izobraževanje odraslih

IKT podpora programom in
dejavnostim (LDN ACS)

46.765,00

Informiranje in svetovanje

242.946,47

1.666.095,00

Izpiti tujih jezikov pri
483110 — tuji
Državnem izpitnem centru
jeziki
(LDN DIC)
914010 — mreža
Programi poklicnega in
javnih zavodov
strokovnega izobraževanja ter
za izobraževanje
programi splošnega
odraslih
izobraževanja odraslih
Skupaj Ukrep

448210 —
izobraževanje
odraslih —
računalniško
opismenjevanje
in informatika

993.743,00

2.164.803,00

Mednarodni projekti
Andragoškega centra
Slovenije (LDN ACS)

Skupaj 722910

2 (23 %)

2.164.803,00

Središča za samostojno
učenje
Medgeneracijsko učenje in
sodelovanje

3311-11-S008
Računalniško
opismenjevanje in
informatika

2.164.803,00

500.000,00

Nakup in vzdrževanje
osnovnih sredstev

100

1 (69 %)
4 (31 %)

1.666.095,00

1.666.095,00

6.500,00

6.500,00

1

632.466,00

632.466,00

1, 3*

2.305.061,00

2.305.061,00

100

51.380,00

30.000,00

58

4

3311-11-0014
Ukrep urejanje in
podpora
izobraževanju
odraslih

609510 Andragoški
center RS

Letni delovni načrt
Andragoškega centra
Slovenije (LDN ACS, v skladu
z 28. členom ZOFVI)

699.751,00

710.483,00

101,5

4

3311-11-0025
Podporne
aktivnosti

687010 –
evalvacije in
nacionalni
kurikulum

Del programskih stroškov
Andragoškega centra
Slovenije (LDN ACS)

21.039,00

21.039,00

100

4

Izobraževanje in
usposabljanje strokovnih
delavcev v izobraževanju
odraslih 2011—2014 (ACS)

166.191,36

91.630,00

Uvajanje modela ugotavljanja
in vrednotenja neformalno
pridobljenega znanja v
izobraževanju odraslih 2012—
2014

389.291,44

163.531,44

555.482,80

255.161,44

Izobraževanje in
usposabljanje strokovnih
delavcev v izobraževanju
odraslih 2011—2014
(ACS)

29.327,86

16.170,00

Uvajanje modela ugotavljanja
in vrednotenja neformalno
pridobljenega znanja v
izobraževanju odraslih 2012—
2014

68.698,56

28.858,56

Skupaj 925410

98.026,42

45.028,56

Skupaj Ukrep

653.509,22

300.190,00

3311-11-S015
Skupina projektov
iz ESS in ukrep
3311-11-S016
Skupina projektov
ES

924210
izobraževanje in
usposabljanje
učiteljev in
izobraževalcev
za odrasle —
ESS 07 13 — EU
(85 %)

Skupaj 924210

925410
izobraževanje in
usposabljanje
učiteljev in
izobraževalcev
za odrasle —
ESS 07 13 —
SLO (15 %)

4

4

46

3311-11-S015
Skupina projektov
iz ESS

690910 —
zmanjševanje
izobrazbenega
primanjkljaja in
svetovanje —
ESS 07 13 — EU
(85 %)

Dvig ravni pismenosti

2.117.020,35

Projektno učenje mlajših
odraslih PUM

793.112,78

Zmanjševanje izobrazbenega
primanjkljaja

2.663.822,86

Programi splošnega
neformalnega izobraževanja

2.006.851,86

949.309,67

7.580.807,85

949.309,67

Skupaj 690910
695310 zmanjševanje
izobrazbenega
primanjkljaja in
svetovanje —
ESS 07 13 —
slovenska
udeležba (15 %)

3311-11-S015

924110 –

Dvig ravni pismenosti

373.591,20

Projektno učenje mlajših
odraslih PUM

139.959,24

Zmanjševanje izobrazbenega
primanjkljaja

470.086,27

Programi splošnega
neformalnega izobraževanja

354.150,48

167.525,40

Skupaj 695310

1.337.787,19

167.525,40

Skupaj Ukrep

8.918.595,04

1.116.835,07

910.916,96

292.198,43

Centri vseživljenjskega učenja

1 (87 %)
4 (13 %)

1 (87 %)
4 (13 %)

12,5

Skupina projektov
iz ESS in ukrep
3311-11-S016
Skupina projektov
ES

posodabljanje IS
in kakovost,
odrasli - ESS 07
13 - EU (85 %)

- CVŽU

Razvoj kakovosti v
izobraževanju odraslih 2009
do 2013

47.475,01

15.390,26

161.363,87

93.415,00

1.119.755,84

401.003,69

160.749,59

51.564,45

8.377,95

2.715,92

28.475,98

16.485,00

Skupaj 925310

197.603,52

70.765,37

Skupaj Ukrep

1.317.359,36

471.769,06

Razvoj pismenosti ter
ugotavljanje in priznavanje
neformalnega učenja od 2011
do 2014
Skupaj 924110
Centri vseživljenjskega učenja
– CVŽU
925310 –
posodabljanje IS
in kakovost,
odrasli - ESS 07
13 - slovenska
udeležba (15 %)

3311-11-S010
Skupina projektov
ESS in ESRR

Razvoj kakovosti v
izobraževanju odraslih 2009
do 2013
Razvoj pismenosti ter
ugotavljanje in priznavanje
neformalnega učenja od 2011
do 2014

4

4

36

924010 – razvoj
in uvajanje novih
programov in
zagotavljanje
kakovosti - ESS
07 13 - EU (85
%)

Merjenje učinkovitosti sistema
izobraževanja in
usposabljanja za izboljšanje
usposobljenosti
izobraževalcev odraslih od
2013 do 2015 (PIAAC)

466.641,50

402.458,00

925210 – razvoj
in uvajanje novih
programov in
zagotavljanje
kakovosti - ESS
07 13 slovenska
udeležba (15 %)

Merjenje učinkovitosti sistema
izobraževanja in
usposabljanja za izboljšanje
usposobljenosti
izobraževalcev odraslih od
2013 do 2015 (PIAAC)

82.348,50

71.022,00

548.990,00

473.480,00

92

17.928.487,62

8.813.660,13

49

Skupaj Ukrep
Skupaj MIZŠ

4

* Podlaga so podatki iz Centralne evidence udeležencev in e-aplikacije za spremljanje ReNPIO.

Drugi projekti, ki niso financirani iz državnega proračuna in dopolnjujejo LPIO 2014, so
mednarodni projekti v okviru letnega delovnega načrta Andragoškega centra Slovenije (LDN
ACS) v višini 117.680,69 EUR in program Erasmus plus v okvirni višini 500.000,00 EUR.

2.2 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Številka in ime
ukrepa

Številka in ime
proračunske
postavke

Ime programov
izobraževanja/usposabljan
ja ter podpornih
dejavnosti

Načrt 2013

Načrt 2014

Indeks
(načrt
2013 /14)

Prednost
no
področje/
podporna
dejavnost

2611-12-0111
Storitve trga dela

4173 –koncesije
na področju
zaposlovanja
7023 – priprava
brezposelnih na
zaposlitev
(svetovanje in
pomoč pri
iskanju
zaposlitve)

Opravljanje storitev za trg
dela

1.600.000,00

1.290.000,00

81

1

Opravljanje storitev za trg
dela

640.000,00

432.990,00

68

1

2.240.000,00

1.722.990,00

77

260.000,00

100

1

Skupaj Ukrep
Programi praktičnega
2611-07-0014
Usposabljanje in
izobraževanje
2611-12-0221
Usposabljanje in
izobraževanje

usposabljanja
4282 –
usposabljanje in
izobraževanje za
zaposlitev

Programi izobraževanja

340.000,00

70.000,00

21

1

Spodbujanje formalnega

100.000,00

100.000,00

100

2

700.000,00

430.000,00

61

288.000,00

280.783,00

288.000,00

280.783,00

609.070,00

588.740,00

609.070,00

588.740,00

3.682.039,00

5.355.000,00

3

649.771,00

945.000,00

3

4.331.810,00

6.300.000,00

7.600.700,00

7.283.155,30

3

1.341.300,00

1.285.262,70

3

izobraževanja
Skupaj Ukrep

2611-11-0081
Vseživljenjsko
učenje

8663 –
vseživljenjsko
učenje

Letni delovni načrt ACS
(LDN ACS, v skladu z 28.

5511 – razvoj
nacionalne
kvalifikacijske
strukture

2611-11-S005
Konkurenčnost in
zaposljivost
(skupina projektov
ESS)

97

Letni delovni načrt CPI in
RIC (LDN CPI in RIC, v

4

skladu z 28. členom ZOFVI)
Skupaj Ukrep

6935 –
konkurenčnost
in zaposljivost
ESS 07 13 EU
(85 %)
9405 –
konkurenčnost
in zaposljivost
ESS 07 13
slovenska
udeležba (15
%)

4

členom ZOFVI)
Skupaj Ukrep

2611-11-0080
Razvoj nacionalne
kvalifikacijske
strukture

260.000,00

Usposabljanje in

97

izobraževanje zaposlenih

Mentorstvo za mlade

Skupaj Ukrep

145

2611-11-S007 Spodbujanje
zaposljivosti
brezposelnih oseb
(skupina projektov

6849 –
spodbujanje
zaposljivosti ESS 07 13 - EU
(85 %)

Usposabljanje na delovnem

ESS)

mestu

2611-12-2112

Projektno učenje za mlajše

Usposabljanje na

odrasle (PUM)

delovnem mestu
2012—2013
2611-09-2109
Institucionalno
usposabljanje in
priprave na NPK

6998 —
spodbujanje
zaposljivosti ESS 07 13 –
slovenska
udeležba (15 %)

Institucionalno usposabljanje

Skupaj Ukrep

2611-11-S010
Enake možnosti in

6885 — enake
možnosti in
socialna
vključenost ESS
07 13 EU (85 %)

8.942.222,00

8.568.418,00

96

408.000,00

465.672,50

3

72.000,00

82.177,50

3

480.000,00

547.850,00

114

17.111.102,00

18.438.781,00

108

Načrt 2013

Načrt 2014

Indeks
(načrt
2013 /14)

210.013,00

225.810,00

socialna
Za Pokolpje- aktivno in

vključenost
(skupina projektov
ESS)
2611-11-4108
Za Pokolpje –
aktivno in
dejavno!

9408 – enake
možnosti in
socialna
vključenost ESS
07 13 slovenska
udeležba (85 %)

dejavno

Skupaj Ukrep
SKUPAJ MDDSZ

3

2.3 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Številka in ime
ukrepa

2311-11-0023
Podpora
interesnemu
povezovanju

Številka in ime
proračunske
postavke
PP 255610 —
podpora
strokovnim
prireditvam,
stanovskemu in
interesnemu
povezovanju
PP 131710 —
javna kmetijska
svetovalna
služba

Ime izobraževalnih
programov in podpornih
dejavnosti
Programi usposabljanja za
proizvodnjo kmetijskih
proizvodov, predelavo,
razvoj podeželja in
povezovanje

PP 209410 —
podpora
čebelarstvu

Izobraževanje in
usposabljanje svetovalcev

PP 184110 —
javna gozdarska
služba

7.956.763,00

7.033.991

3

8.166.776,00

7.259.801,00

89

576.689

565.155,22

576.689,00

565.155,22

98

80.549,00

76.522,00

95

80.549,00

76.522,00

95

536.996,00

510.146,00

536.996,00

510.146,00

Svetovalna dejavnost
Izobraževanje in
usposabljanje svetovalcev

Skupaj Ukrep
2311-11-0028
Popularizacija
gozdov in
gozdarstva

3

Svetovalna dejavnost

Skupaj Ukrep
2311-11-0004
Strokovne naloge
s področja
kmetijstva

Prednost
no
področje/
podporna
dejavnost

Programi usposabljanja za
lastnike gozdov za varno
delo v gozdu in strokovno
izvedbo gojitvenih del

Skupaj Ukrep

3

3

Svetovanje lastnikom
2330-13-0005
Vlaganja v
gozdove

PP 184110
javna gozdarska
služba

gozdov pred izdajo odločb,
izobraževanje in

3

usposabljanje svetovalcev
Skupaj Ukrep
PP 130025
2330-13-0011

Narava-LIFE+

LIFE+ projekt SI

projekti-

Natura upravljanje

slovenska
udeležba

95

Usposabljanje za izvajanje
PUN2000 v okviru projekta
SI Natura 2000
Management

20.000,00

3

PP 9966

Usposabljanje za izvajanje

Narava-LIFE+

PUN2000 v okviru projekta

projekti-EU

SI Natura 2000

donacija

Management

3

20.000,00

40.000,00

Skupaj Ukrep
9.361.010,00

Skupaj MKO

8.451.624,22

90

Načrt 2013

Načrt 2014

Indeks
(načrt
2013 /14)

150.000,00

150.000,00

10.382.206,00

10.382.206,00

2.4 Ministrstvo za zdravje

Številka in ime
ukrepa

Številka in ime
proračunske
postavke

Ime izobraževalnih
programov in podpornih
dejavnosti

2711-11-0009
Varovanje in
krepitev zdravja

7083 —
programi
varovanja
zdravja in
zdravstvene
vzgoje

Preventivni programi za
zdrav način življenja in
opuščanje razvad

Sredstva Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS) –
obvezno zdravstveno zavarovanje*

Preventivni programi za
zdrav način življenja in
opuščanje razvad

Prednost
no
področje/
podporna
dejavnost

1

1

Skupaj MZ in
10.532.206,00
10.532.206,00
100
ZZZS
*Programi ZZZS so namenjeni ozaveščanju prebivalstva ter obsegajo zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo ter
zdravstveno-vzgojne delavnice, od tega je za programe, ki so namenjeni le odraslim, namenjenih 1.636.559,77 EUR.

2.5 Ministrstvo za kulturo
Številka in

Ime programov

Številka in ime

ime

izobraževanja/usposabljan

ukrepa

proračunske

ja ter podpornih

postavke

dejavnosti

P 3511-11-0009

131144 —

Promocija in

izvajanje

razvoj

nacionalnega

slovenskega

programa za

jezika

slovenski jezik

3511-11-0015
Kulturna vzgoja

Indeks
Načrt 2013

(načrt
2013
/14)

no
področje/
podporna
dejavnost

Portal Jezikovna politika
Republike Slovenije in
svetovalno telo

0

131154 —
kulturna

Načrt 2014

Prednost

Kulturni bazar

56.858,00

15.000,00

0

50.035,00

100

118.000,00

100

1

3

vzgoja
Programi in projekti bralne
kulture, literarnih prireditev
In mednarodnega

3511-11-0010

131125 —

Knjiga – JAK

založništvo

sodelovanja
Mednarodni prevajalski
seminar slovenske
književnosti
(Javna agencija za knjigo –
JAK)

118.000,00

1

3511-11-0031
Poklicno
usposabljanje na
področju kulture
P 3511-11-0005
Spodbujanje
filmske in AV
kulture

131094 —
poklicno

Programi dodatnega

usposabljanje

strokovnega usposabljanja

na področju

na področju kulture

dediščina – javna
služba in druge

131083 —
javni zavodi na
področju filma
in AV kulture

Kino katedra (slovenska
kinoteka)

Kulturna
dediščina – javna
služba in druge
naloge

100

3

4.933,00

88

3

25.000,00

25.000,00

100

1

12.000,00

12.000,00

100

3

200.000,00

200.000,00

100

1

0

150.000,00

4.023.696,86

776.747,61

710.064,12

137.073,23

4.733.760,98

913.820,84

19

5.203.210,98

1.524.788,84

29

5.585,00

Dnevi evropske kulturne
131113 —

dediščine

javni zavodi na

(Zavod za varstvo kulturne

področju KD

dediščine Slovenije —
ZVKDS)

naloge
3511-11-0021

36.000,00

kulture

P 3511-11-0021
Kulturna

52.007,00

131140 —

Priprava na strokovne izpite

izvajanje

s področja varstva kulturne

zakona o

dediščine v muzejski,

varstvu

konservatorski in

kulturne

konservatorsko-

dediščine

restavratorski dejavnosti

867810 —
3511-11-0016

Javni sklad RS

Ljubiteljska

za kulturne

kultura

dejavnosti
(JSKD)

Programi za strokovne
delavce v vzgoji in
izobraževanju in kulturi.
Programi za pridobivanje
novih znanj na kulturnih
področjih prek mreže JSKD

867810 —
3511-11-0016

Javni sklad RS

Program poklicnih

Ljubiteljska

za kulturne

prekvalifikacij prek

kultura

dejavnosti

študijskega centra

4

(JSKD)

3511-11-S005
Razvoj
manjšinskih kultur
(skupina projektov
iz ESS)

131121 –
socialna
vključenost
07-13-EU (85
%)
131148 –
socialna
vključenost
07-13 - SLO
(15 %)

Prednostna usmeritev 4.3
Dvig zaposljivosti ranljivih
družbenih skupin na
področju kulture in podpora
njihovi socialni vključenosti v
okviru ESS *
Prednostna usmeritev 4.3
Dvig zaposljivosti ranljivih
družbenih skupin na
področju kulture in podpora
njihovi socialni vključenosti v
okviru ESS*
Skupaj ukrep

Skupaj MK

* Navedena sredstva Evropskega socialnega sklada za leti 2013 in 2014 pomenijo skupne vrednosti projektov, v okviru
katerih se kot aktivnosti izvajajo tudi usposabljanja.

2.6 Ministrstvo za notranje za zadeve

3

Številka in ime
ukrepa

Ukrep 2030-120031
Projekt
»Slovenska mreža
organizacij
izobraževanja
starejših«

Številka in
ime
proračunske
postavke
131031 – EU
131033 –
slovenska
udeležba
Spodbujanje
razvoja NVO,
civilnega in
socialnega
dialoga

Ime izobraževalnih
programov in podpornih
dejavnosti

Načrt 2013

Načrt 2014

Indeks
(načrt
2013
/14)

Prednostno
področje/po
dporna
dejavnost

51.000,00

69.000,00
Podporne dejavnosti za
razvoj »Slovenske mreža
nevladnih organizacij
izobraževanja starejših«

4

Skupaj MNZ

69.000,00

51.000,00

74

Zaradi prilagajanja finančnemu stanju v državi, se načrtovana sredstva za LPIO 2014 lahko
spremenijo. Poraba je odvisna od zmožnosti državnega proračuna.
Načrtovana sredstva posameznih ministrstev po prednostnih področjih in dejavnostih so
naslednja:

Ministrstva

MIZŠ

Sredstva za
LPIO 14

Projekti
Evropskega
socialnega
sklada
(EU 85%,
SLO 15%)

MKO

8.813.660,13 2.362.274,13
18.438.781,00 15.416.268,00
8.451.624,22
40.000,00

MZ

10.532.206,00

0,00

MK

1.524.788,00

913.820,84

MDDSZ

MNZ
Skupaj

51.000,00

%

1.
prednostno
področje

%

27

2.131.007,04

24 2.352.466,00 27

84

2.052.990,00

11

0

2.
prednostno
področje

100.000,00

0

0 10.532.206,00 100

0

60

358.000,00

23

39 15.074.203,04

3.
prednostno
področje
993.743,00

1 15.416.268,00

0

51.000,00 100

47.812.060,19 18.783.363,13

%

0

Dejavnosti

11 3.336.444,09
84

869.523,00

8.451.624,22 100

5 25.878.424,22

67

38
5
0

150.000,00

0

Krovna kazalnika za merjenje udeležbe v vseživljenjskem učenju sta:
1. Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU se bo s 14,5 % v letu 2012
1
povečala na 19 % v letu 2020.
2. Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU se bo s 36 % v letu 2011
2
povečala na 45 % v letu 2020.
Kazalniki spremljanja izvajanja LPIO 2014 so okvirno naslednji:
1. Spremljanje vključenih udeležencev in njihove uspešnosti po spolu, starosti, izobrazbi,
statusu, regiji, izvajalcih idr.:
 število vključenih v posamezne vrste programov izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja,
Ciljna vrednost EU za leto 2010 je 12,5 %, za 2020 pa 15 %. Čeprav Slovenija dosega visoko vrednost tega kazalnika, je treba
poudariti, da vpogled v strukturo udeležencev pokaže zelo nizko stopnjo vključevanja manj izobraženih in starejših prebivalcev. Le
povečevanje tako merjenega kazalnika ne odpravlja tega razkoraka med Slovenijo in razvitimi državami.
2
Pristojni odbor (Standing Group on Indicators and Benchmarks pri Evropski komisiji) je sprejel sklep, da se bo udeležba odraslih
od 25 do 64 let v vseživljenjskem izobraževanju od leta 2013 naprej vsaka tri leta spremljala z uporabo AIO, ki meri udeležbo v
zadnjih 12 mesecih, vendar za zdaj ostaja v uporabi tudi dosedanji instrument ADS.

10

51.000,00 100

54 4.406.967,09

3. KAZALNIKI SPREMLJANJA LETNEGA PROGRAMA
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 2014

1

%

0

0
1.016.789,00

0
32 2.452.466,00

%

9

 število vključenih v postopke preverjanja in potrjevanja NPK in drugih kvalifikacij.
2. Spremljanje vključenih udeležencev v dejavnosti po spolu, starosti, izobrazbi, statusu, regiji,
izvajalcih idr.:
 število uporabnikov storitev informiranja, svetovanja, ugotavljanja in potrjevanja znanja,
samostojnega učenja, borz znanja idr.),
 število uporabnikov glede zaposlovanja brezposelnih oseb.
3. Spremljanje uspešnosti glede zaposlovanja brezposelnih
 število in delež vključenih brezposelnih udeležencev, ki so se zaposlili med
izobraževanjem,
 število in delež mladih do 26 let, vključenih v PUM, ki so uspešno končali program,
 število in delež vključenih brezposelnih udeležencev v programe UŽU, ki so uspešno
končali program.
4. Spremljanje podpornih dejavnosti, vsebine in izvajalcev:
 svetovalna središča,
 organizacije v procesih ugotavljanja in priznavanja znanja,
 središča za samostojno učenje,
 borze znanja,
 organizacije za izobraževanje odraslih in obseg izobraževalnega dela,
 razvojne naloge, analize, evalvacije, strokovne podlage za razvoj področja (vključno z
NPK),
 svetovalna podpora izvajalcem programov in dejavnosti,
 novi in prenovljeni izobraževalni program za odrasle in strokovne delavce,
 nove NPK,
 usposobljeni strokovni delavci, vključno s svetovalci in člani komisij NPK,
 učna gradiva, vključno z e-gradivom,
 podporne spletne strani za programe in dejavnosti za udeležence in organizacije,
 organizacije v projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, vključno s
svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih,
 izvajalci TVU,
 mednarodni projekti,
 informativni in promocijski dogodki,
 organizacije v Slovenski mreži nevladnih organizacij izobraževanja starejših,
 usposobljeni izvajalci v okviru študijskega centa JSKD,
 novi programi študijskega centra JSKD.
Navedeni so temeljni kazalniki spremljanja izvajanja in uspešnosti LPIO 2014, ministrstva pri
programih za brezposelne osebe in pri programih, ki se sofinancirajo iz evropskih skladov,
spremljajo izvajanje in uspešnost v skladu s kazalniki trga dela in pravili evropskih skladov.
3.1 Kazalniki za prvo prednostno področje splošno izobraževanje odraslih
Načrtovani kazalniki so okvirno naslednji:

Ime programa

1.

Splošno neformalno
izobraževanje za ranljive
skupine, ESS

3.

Splošno neformalno
izobraževanje za starejše
odrasle
Izpiti iz tujih jezikov za odrasle
(DIC)

4.

Študijski krožki

5.

Središče za samostojno
učenje

2.

Število
vključenih
udeležencev

Število
udeležencev, ki
so uspešno
zaključili
program

2925

2925

600

600

29

29

5

13

2800

2.800

240

75

10.000

-

-

36

Število
programo
v

Št.
izvajalskih
organizacij/
podjetij

Pristojna
ministrstva

410

41

MIZŠ in
MDDSZ

40

MIZŠ
MIZŠ
MIZŠ
MIZŠ

6.

7.

8.
9..
10.

Borza znanja
Usposabljanje za življenjsko
uspešnost:
Most do izobrazbe (UŽU MI) in
računalniško opismenjevanje
(RPO)
Podporni in razvojni programi
(Zavod RS za zaposlovanje
(ZRSZ)
Projektno učenje za mlajše
odrasle (PUM)
Opravljanje storitev za trg dela

1.200

-

-

800

800

3

800

800

260

260

15.580

4

MIZŠ

MDDSZ

MDDSZ
1

13

1211

13

MDDSZ
MDDSZ

Portal Jezikovna politika
11.

Republike Slovenije in

20.000

/

/

3

MK

800

800

1

300

MK

2420

2420

48

48

svetovalno telo
12.

Kulturni bazar
Programi in projekti bralne
kulture, literarnih prireditev in

13.

mednarodnega sodelovanja

30

25

MK (JAK)

(Javna agencija za knjigo —

14.

15.

16.

JAK)
Mednarodni prevajalski
seminar slovenske književnosti
(Javna agencija za knjigo —
JAK)
Programi poklicnega
usposabljanja na področju
kulture
Dnevi evropske kulturne
dediščine (Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije ZVKDS)

500

1

1

MK (JAK)

8

MK

50

30

MK (ZVKDS)

400

15

MK (JSKD)

3

1

MZ

Programi za strokovne
delavce v vzgoji in
17.

izobraževanju in kulturi.

10.000

10.000

Programi za pridobivanje
novih znanj na kulturnih
področjih prek mreže JSKD
Preventivni programi za zdrav
18.
način življenja in opuščanje
razvad
Preventivni programi za zdrav
19.
način življenja in opuščanje
38.598
razvad – ZZZS*
*Zajeti so podatki, ki so namenjeni le odraslim.

38.598

MZ

3.2 Kazalniki za drugo prednostno področje — dvig izobrazbene ravni odraslih
Načrtovani kazalniki so okvirno naslednji:

Ime programa

1.
2.
3.

Osnovna šola za odrasle
Programi poklicnega in
strokovnega izobraževanja
Programi višjega strokovnega
izobraževanja za brezposelne

Število
vključenih
udeležencev/
študentov
854

Število
udeležencev,
ki so
zaključili
program

Število
programov

Št.
izvajalskih
organizacij

Pristojna
ministrstva

1

29

MIZŠ
MIZŠ

15.000
230

14

18

MIZŠ

3.3 Kazalniki za tretje prednostno področje — usposabljanje in izobraževanje za potrebe
dela
Načrtovani kazalniki so okvirno naslednji:

Ime programa

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Programi usposabljanja za
pridobitev poklicnih kompetenc
za brezposelne
Pridobivanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij (NPK) prek
ZRSZ za brezposelne osebe.
Usposabljanja na delovnem
mestu za osebe pri delodajalcih
Institucionalno usposabljanje za
brezposelne osebe
Usposabljanje in izobraževanje
za zaposlene in podjetja
Program za Pokolpje za
brezposelne
Programi mentorstva za mlade
brezposelne
Kino katedra (slovanska
kinoteka)
Priprava na strokovne izpite s
področja varstva kulturne
dediščine v muzejski,
konservatorski in
konservatorsko-restavratorski
dejavnosti
Dvig zaposljivosti ranljivih
družbenih skupin na področju
kulture in podpora njihovi
socialni vključenosti v okviru
Evropskega socialnega sklada
Program poklicnih prekvalifikacij
prek študijskega centra (JSKD)
Programi usposabljanja za
proizvodnjo kmetijskih
proizvodov, predelavo, razvoj
podeželja in povezovanje
Svetovalna dejavnost v kmetijski
službi
Izobraževanje in usposabljanje
svetovalcev
Svetovalna dejavnost v
čebelarstvu
Izobraževanje in usposabljanje
svetovalcev
Programi usposabljanja za
lastnike gozdov za varno delo v
gozdu in strokovno izvedbo
gojitvenih del
Svetovanje lastnikom gozdov
pred izdajo odločb
Izobraževanje, usposabljanje
svetovalcev.
Usposabljanje pristojnih služb
za izvajanje ukrepov
operativnega programa
upravljanja z območji Natura
2000.

Število
vključenih
udeležencev v
izobraževanje
in
usposabljanje
oziroma
dejavnosti

Število
udeležencev,
ki so
zaključili
program

1.000

1.000

Število
različnih
programov

20

Št.
izvajalskih
organizacij

Pristojna
ministrstva

19

MIZŠ

2.500

MDDSZ

9261

MDDSZ

2.500

170

3.000

MDDSZ
200

400

22

500
90

90

30

30

3

505

MDDSZ
100

MDDSZ

1

MK

1

MK

354

MK

MK
(JSKD)

120

120

8

/

1000

1000

30

30

60.000

MDDSZ

MKO

1

1
(Kmetijsko
gozdarska
zbornica
Slovenije
KGZS)

MKO

1
(Čebelarska
zveza)

MKO

5900

5900

1

4100

4100

27

72000

72000

7

12.0000

12.0000

1

1
(ZGS Zavod
za gozdove
Slovenije)
1
(ZGS Zavod
za gozdove
Slovenije)
1
(ZRSVN
Zavod RS
za varstvo
narave)

MKO

MKO
MKO

3.4 Kazalniki za dejavnosti
Načrtovani kazalniki so okvirno naslednji:
Dejavnost

Število udeležencev
oziroma enot

Pristojna
ministrstva

12.000

MIZŠ

1.

Udeleženci v informiranju in svetovanju (ISIO)

2.

Izvajalci informiranja in svetovanja (ISIO)

14

MIZŠ

3.

Udeleženci v procesih ugotavljanja in priznavanja znanja (javni razpis
ESS)

198

MIZŠ

4.

Izvajalci procesov ugotavljanja in priznavanja znanja (javni razpis ESS)

15

MIZŠ

5.

Poročila razvojnih nalog, analize, evalvacije (ACS)

36

MIZŠ, MDDSZ

6.

Strokovna podpora oziroma svetovanja izvajalcem skupin programov
in dejavnosti

11

MIZŠ

7.

Strokovne podlage za razvoj področja (ACS)

6

MIZŠ, MDDSZ

8.

Novi oziroma prenovljeni programi za odrasle in strokovne delavce
(ACS)

17

MIZŠ

9.

1200

MIZŠ

10.

Izpopolnjevanje strokovnih delavcev, vključno z usposabljanjem za
svetovalce, člane komisij in izvajalce NPK
Usposabljanje članov za preverjanje in potrjevanje NPK

80

MDDSZ

11.

Podporne spletne strani za dejavnosti oziroma programe (ACS)

20

MIZŠ

12.

E-gradiva (ACS)

1

MIZŠ

13.

Usposobljene in delujoče organizacije v projektu Ponudimo odraslim
kakovostno izobraževanje — POKI

39/67

MIZŠ

14.

Delujoči svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih

15

MIZŠ

15.

Izvajalci tedna vseživljenjskega učenja

76

MIZŠ

16.

Mednarodni projekti (ACS)

6

MIZŠ

17.

Vrste informativno promocijskih dogodkov (ACS)

15

MIZŠ, MDDSZ

18.

Usposabljanje za potrebe NPK

80

MDDSZ

19.

Organizacije v slovenski mreži nevladnih organizacij izobraževanja
starejših (javni razpis ESS)

50

MNZ

20.

Portal Jezikovna politika Republike Slovenije in svetovalno telo

1

MK

21.

Usposabljanje izvajalcev v okviru študijskega centa JSKD

120

MK

21.

Število programov študijskega centra JSKD

8

MK

5. ZAKLJUČEK
Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2014, ki so ga pripravila
ministrstva, odgovorna za uresničevanje ciljev ReNPIO 2012–2020, pomeni načrt izvajanja
ciljev ReNPIO13-20 na letni ravni.
LPIO 2014 vključuje izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so
izpolnile osnovnošolsko obveznost. Prednostna ciljna skupina so manj izobraženi in tisti s
slabšimi temeljnimi ali poklicnimi zmožnostmi ter pripadniki različnih ranljivih skupin.

Cilji programov in dejavnosti upoštevajo vizijo nacionalnega programa izobraževanja odraslih v
Republiki Sloveniji, to je, da se vsakemu odraslemu prebivalcu Slovenije omogočijo enake
možnosti za kakovostno izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih.

