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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2020 (LPIO 2020) –
predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18; v 
nadaljnjem besedilu: ZIO) je Vlada Republike Slovenije na svoji ___. seji dne __________ sprejela 
naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za 
leto 2020 (LPIO 2020).

Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2020 (LPIO 2020) se objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
                                                             Dr. Božo PREDALIČ

GENERALNI SEKRETAR

Številka:……. 
Datum:……….

PRILOGE: 
Priloga I: predlog sklepa Vlade Republike Slovenije
Priloga II: predlog Letnega programa izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2020 (LPIO 
2020)
Priloga III: obrazložitev LPIO 2020
Priloga IV: mnenja o usklajenosti

1. Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih 
2. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
3. Ministrstvo za finance
4. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano



6. Ministrstvo za okolje in prostor
7. Ministrstvo za zdravje 
8. Ministrstvo za kulturo
9. Ministrstvo za notranje zadeve
10. Ministrstvo za pravosodje
11. Ministrstvo za infrastrukturo

SKLEP PREJMEJO:
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
2. Ministrstvo za finance
3. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
5. Ministrstvo za okolje in prostor
6. Ministrstvo za zdravje 
7. Ministrstvo za kulturo
8. Ministrstvo za notranje zadeve
9. Ministrstvo za pravosodje
10. Ministrstvo za infrastrukturo
11. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Prof. Dr. Simona Kustec Lipicer, ministrica
- Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje 

odraslih
- Mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih
- Mag. Marko Šiška, sekretar 
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/
5. Kratek povzetek gradiva:
V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih (ZIO-1) (Uradni list RS, št. 6/2018) se izvajanje 
nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji določi z letnim programom, ki 
ga sprejme Vlada Republike Slovenije. V njem 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, 
- način spremljanja izvajanja letnega programa.

Podlaga za Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2020 (v nadaljevanju: 
LPIO 2020) sta  Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2013-2020 (ReNPIO 13–20) (Uradni list RS, št. 90/13) in Proračun Republike Slovenije za 
leto 2020 (Uradni list RS, št. št. 75/19). Z LPIO 2020 se po posameznih ministrstvih, ki so LPIO 2020
pripravila, določajo izobraževalni programi  in dejavnosti, ki se bodo izvajale in financirale iz 
državnega proračuna v letu 2020.

Iz državnega proračuna Republike Slovenije se za izvajanje LPIO 2020 zagotovi 85.541.827,50
EUR.
Načrtovana sredstva za LPIO 2020 so v okviru sprejetega proračuna za leto 2020. Zaradi 
prilagajanja finančnemu stanju v državi oziroma glede na Rebalans 2020, se lahko načrtovana 
sredstva za LPIO 2020 spremenijo. Poraba je odvisna od zmožnosti državnega proračuna.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in DA



naslednjih treh letih
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje DA
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

/ / / /

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

MIZŠ 3311-11-0084 
izobraževanje 

zaposlenih – izvajalci

578010 —
izobraževanje 
brezposelnih

100.000,00

MIZŠ 3311-11-0012 
Izvajanje dejavnosti 

izobraževanja odraslih

180072 —
Osnovna šola za 

odrasle

1.435.200,00



MIZŠ

3311-11-0012 
izvajanje dejavnosti 

izobraževanja odraslih
3330-15-0001 

Subvencije zasebnim 
organizacijam  za 

izobraževanje odraslih

722910 
dejavnost 

izobraževanja 
odraslih

 2.244.132,62

MIZŠ
3311-11-S008 
računalniško 

opismenjevanje in 
informatika

448210
izobraževanje 

odraslih —
računalniško 

opismenjevanje 
in informatika

50.000,00

MIZŠ
3311-11-0014

ukrep urejanje in 
podpora 

izobraževanju odraslih

609510
Andragoški 

center Republike 
Slovenije

865.217,00

MIZŠ 3311-11-0025 
Podporne aktivnosti

687010  
Evalvacije in 
nacionalni 
kurikulum

2.500,00

MIZŠ 3330-19-0007 
Predsedovanje EU

190137 
Predsedovanje 
svetu Evropske 

unije

1.000,00

MIZŠ 3311-11-0025
Podporne aktivnosti

716910 
Raziskovalne in 
strokovne naloge 
za izobraževanje

34.000,00

            MIZŠ

3311-11-0012 
Izvajanje dejavnosti 

izobraževanja odraslih
483110 Tuji jeziki 11.000,00

           MIZŠ     3311-11-0025  -
Podporne aktivnosti

715310 
Izobraževanje 

učiteljev

    228.000,00

           MIZŠ

3330-18-1792 do 
1809

Financiranje izvajanja 
programov za 

pridobivanje temeljnih 
in poklicnih 

kompetenc 2018–
2022

150044,150045–
PN10.1-

Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU

2.966.571,59



           MIZŠ

3330-18-1792 do 
1809

Financiranje izvajanja 
programov za 

pridobivanje temeljnih 
in poklicnih 

kompetenc 2018–
2022

150046,150047 -
PN10.1-

Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba

741.642,89

           MIZŠ

3330-17-1752
Sofinanciranje 

izobraževanja in 
usposabljanja za dvig 
izobrazbene ravni in 

pridobivanje poklicnih 
kompetenc 
2016−2022

150044,150045–
PN10.1-

Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU

504.771,50

           MIZŠ

3330-17-1752
Sofinanciranje 

izobraževanja in 
usposabljanja za dvig 
izobrazbene ravni in 

pridobivanje poklicnih 
kompetenc 
2016−2022

150046,150047 -
PN10.1-

Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba

126.192,87

           MIZŠ
3330-16-1716

Strokovna podpora 
področju pridobivanja 
temeljnih kompetenc  

2016–2022

150044,150045–
PN10.1-

Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU

358.358,64

           MIZŠ
3330-16-1716

Strokovna podpora 
področju pridobivanja 
temeljnih kompetenc  

2016–2022

150046,150047 -
PN10.1-

Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba

89.589,67

           MIZŠ

3330-16-1716
Strokovna podpora 

informativno-
svetovalni dejavnosti 

in vrednotenju 
neformalno 

pridobljenega znanja 
za zaposlene 2016–

2022

150044,150045–
PN10.1-

Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU

121.333,33



           MIZŠ

3330-16-1716
Strokovna podpora 

informativno-
svetovalni dejavnosti 

in vrednotenju 
neformalno 

pridobljenega znanja 
za zaposlene 2016–

2022

150046,150047 -
PN10.1-

Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba

30.333.33

           MIZŠ

3330-16-1006 do 
1020

Javni razpis za 
financiranje dejavnosti 

informiranja in 
svetovanja ter za 

ugotavljanje in 
vrednotenje 
neformalno 

pridobljenega znanja 
od 2016 do 2022

150044,150045–
PN10.1-

Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU

1.209.927,94

           MIZŠ

3330-16-1006 do 
1020

Javni razpis za 
financiranje dejavnosti 

informiranja in 
svetovanja ter za 

ugotavljanje in 
vrednotenje 
neformalno 

pridobljenega znanja 
od 2016 do 2022

150046,150047 -
PN10.1-

Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba

302.482,03

           MIZŠ

3330-18-1783
Izvajanje programov 

nadaljnjega 
poklicnega 

izobraževanja in 
usposabljanja v letih 

2018–2022

150044,150045–
PN10.1-

Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU

2.786.558,65

           MIZŠ

3330-18-1783
Izvajanje programov 

nadaljnjega 
poklicnega 

izobraževanja in 
usposabljanja v letih 

2018–2022

150046,150047 -
PN10.1-

Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba

696.639,66

           MIZŠ

3330-16-1719
Razvoj programov za 

izpopolnjevanje za 
nadaljnje poklicno 
izobraževanje in 

usposabljanje v letih 
2017–2022

150044,150045–
PN10.1-

Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU

71.481,18



           MIZŠ

3330-16-1719
Razvoj programov za 

izpopolnjevanje za 
nadaljnje poklicno 
izobraževanje in 

usposabljanje v letih 
2017–2022

150046,150047 -
PN10.1-

Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba

17.870,29

           MIZŠ

3330-16-1701 in 1702 
Usposabljanje 

mentorjev za izvajanje 
praktičnega 

usposabljanja z delom 
po izobraževalnih 

programih za 
pridobitev izobrazbe v 

letih 2016–2021

160176,160178 -
PN10.2. Poklicno 
izobraževanje in 
usposabljanje-

14-20-EU

160.000,00

           MIZŠ

3330-16-1701 in 1702 
Usposabljanje 

mentorjev za izvajanje 
praktičnega 

usposabljanja z delom 
po izobraževalnih 

programih za 
pridobitev izobrazbe v 

letih 2016–2021

160177,160179  
PN10.2. Poklicno 
izobraževanje in 
usposabljanje-

14-20-slovenska 
udeležba

40.000,00

           MIZŠ

3330-18-1804 
Povezava sistema 

poklicnega 
izobraževanja s 

potrebami trga dela

160176,160178 
PN10.2. Poklicno 
izobraževanje in 
usposabljanje-

14-20-EU

1.932.720,00

           MIZŠ

3330-18-1804 
Povezava sistema 

poklicnega 
izobraževanja s 

potrebami trga dela

160177,160179  
PN10.2. Poklicno 
izobraževanje in 
usposabljanje-

14-20-slovenska 
udeležba

483.180,00

           MIZŠ
3330-16-1001 
Dvig poklicnih 

kompetenc učiteljev v 
letih 2016–2022

160176,160178  
PN10.2. Poklicno 
izobraževanje in 
usposabljanje-

14-20-V-EU 
(80,00 %)

4.237,19

           MIZŠ
3330-16-1001 
Dvig poklicnih 

kompetenc učiteljev v 
letih 2016–2022

160177,160179   
PN10.2. Poklicno 
izobraževanje in 
usposabljanje-
14-20-V-slo. 

udel. (20,00 %)

1.059,30 

           MIZŠ 3330-17-1802
Prenova poklicnega 

izobraževanja

160176,160178  
PN10.2. Poklicno 
izobraževanje in 
usposabljanje-

14-20-V-EU 
(80,00 %))

355.299,00



           MIZŠ 3330-17-1802
Prenova poklicnega 

izobraževanja

60177,160179   
PN10.2. Poklicno 
izobraževanje in 
usposabljanje-
14-20-V-slo. 

udel. (20,00 %)

 88.824,00  

           MIZŠ
3330-17-1801 

Promocija poklicnega 
izobraževanja 2016–

2020

160176,160178  
PN10.2. Poklicno 
izobraževanje in 
usposabljanje-

14-20-V-EU 
(80,00 %))

280.358,09

           MIZŠ
3330-17-1801 

Promocija poklicnega 
izobraževanja 2016–

2020

60177,160179   
PN10.2. Poklicno 
izobraževanje in 
usposabljanje-
14-20-V-slo. 

udel. (20,00 %)

70.089,52 

           MIZŠ
1541-15-0031

Izboljšanje dostopa 
vseživljenjskega

učenja

150044, 
150045 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU 
(80,00 %)

 480.000,00

           MIZŠ
1541-15-0031

Izboljšanje dostopa 
vseživljenjskega 

učenja

150046, 
150047 – PN10.1 

– Izboljšanje 
kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba (20,00 

%)

120.000,00

           MIZŠ

3330-18-1781 in 
3330-18-1782

Promocije, animacije 
in učne pomoči od 

2018 do 2022

150044,150045 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU 
(80,00 %)

320.000,00

           MIZŠ

3330-18-1781 in 
3330-18-1782

Promocije, animacije 
in učne pomoči od 

2018 do 2022

150046, 50047 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba (20,00 

%)

80.000,00



           MIZŠ 3330-18-1787
Inovativni javni zavod 

2018-2022

150044, 50045 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU

528.400,00

           MIZŠ 3330-18-1787
Inovativni javni zavod 

2018-2022

150046, 50047 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba

132.100,00

            MIZŠ 3330-17-1756
Z roko v roki poMOČ

150044, 50045 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU

217.792,00

MIZŠ 3330-17-1756
Z roko v roki poMOČ

150046, 50047 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba

54.448,00

MIZŠ 3330-19-1821
Učim se biti učitelj

150044, 50045 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU

768.497,60

MIZŠ 3330-19-1821
Učim se biti učitelj

150046, 50047 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba

192.124,40

MIZŠ
1541-15-S023

Trajnostno 
vključevanje mladih 

na trg dela

150040 in 
150041 - PN8.2-

Znižanje 
brezposelnosti 

mladih-14-20-V-
EU

1.553.880,00



MIZŠ
1541-15-S023

Trajnostno 
vključevanje mladih 

na trg dela

150042 in 
150043 - PN8.2-

Znižanje 
brezposelnosti 

mladih-14-20-V-
slovenska 
udeležba

388.470,00

MIZŠ 3330-16-1714
Popestrimo šolo 

2016-2021

150044, 50045 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU

748.800,00

MIZŠ 3330-16-1714
Popestrimo šolo 

2016-2021

150046, 50047 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba

187.200,00

MIZŠ
3330-17-1749

Popestrimo šolo 
2017-2021

150044, 50045 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU

211.200,00

MIZŠ
3330-17-1749

Popestrimo šolo 
2017-2021

150046, 50047 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba

52.800,00

MIZŠ
3330-16-1003

Izzivi medkulturnega 
sobivanja

150044, 50045 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU

520.000,00

MIZŠ
3330-16-1003

Izzivi medkulturnega 
sobivanja

150046, 50047 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba

130.000,00



MIZŠ 3330-16-1004
Le z drugimi smo

150044, 50045 –
PN10.1 –
Izboljšanje

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 

učenja-14-20-EU

160.000,00

MIZŠ 3330-16-1004
Le z drugimi smo

150046, 50047 –
PN10.1 –
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 
prožnih oblik 
učenja-14-20-

slovenska 
udeležba

40.000,00

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj 25.296.282,19

MDDSZ

2611-16-0004
Koncesije na področju 

zaposlovanja

4173 –
koncesije na 

področju 
zaposlovanja

500.000,00

MDDSZ 2611-16-0006
Storitve trga dela

7023 – priprava 
brezposelnih na 

zaposlitev
562.273,00

MDDSZ
2611-16-0009 Ukrepi 

aktivne politike 
zaposlovanja

4282 –
usposabljanje in 
izobraževanje 
za zaposlitev

4.010.000,00

MDDSZ 2611-11-0081 
vseživljenjsko učenje

8663 –
vseživljenjsko 

učenje
321.546,00

MDDSZ
2611-11-0080 Razvoj 

nacionalne 
kvalifikacijske strukture

5511 – razvoj 
nacionalne 

kvalifikacijske 
strukture

853.091,00

MDDSZ

2611-16-8112 
Neformalno 

izobraževanje in 
usposabljanje 

od 150030 do 
150033– PN 8.1 

- Dostop do 
delovnih mest -

14-20-EU 
(80 % EU; 20 % 

SLO)

1.220.173,59



MDDSZ
2611-16-8111 

Usposabljanje na 
delovnem mestu

od 150030 do 
150033– PN 8.1 

- Dostop do 
delovnih mest -

14-20-EU
(80 % EU; 20 % 

SLO)

2.474.650,00

MDDSZ

1541-15-S022
Dostop do delovnih 

mest za iskalce 
zaposlitve

150030 - PN 
8.1 - Dostop do 
delovnih mest -
14-20 -V-EU

150031 - PN 
8.1 - Dostop do 
delovnih mest -
14-20 -V-
slovenska 
udeležba

250.000,00

MDDSZ
2611-18-8117 
Pripravljeni na 
spremembe

od 150030 do 
150033– PN 8.1 

Dostop do 
delovnih mest -

14-20-EU
(80 % EU; 20 % 

SLO)

1.219.434,54

MDDSZ 2611-16-9121 PUMO  
Projektno učenje za 

mlajše odrasle

od 160133 do 
160136– PN 9.1 

Aktivno 
vključevanje -

14-20-EU
(80 % EU; 20 % 

SLO)

2.152.154,50

MDDSZ
2611-16-8214

Usposabljanje na 
delovnem mestu –

mladi

od 150034 do 
150037– PN 8.2 

Trajnostno 
vključevanje 
mladih na trg 

dela - 14-20-EU 
(80 % EU; 20 % 

SLO)

3.783.315,00



MDDSZ
2611-17-8115 Praktični 

programi za 
spodbujanje 

zaposlovanja (MIC)

od 150030 do 
150033– PN 8.1 

Dostop do 
delovnih mest -

14-20-EU
(80 % EU; 20 % 

SLO)

240.000,00

MDDSZ

2611-16-8213 
Neformalno 

izobraževanje in 
usposabljanja za mlade 

od 150034 do 
150037– PN 8.2 

Trajnostno 
vključevanje 
mladih na trg 

dela - 14-20-EU
(80 % EU; 20 % 

SLO)

810.000,00

MDDSZ

2611-17-8311

Podpora podjetjem za 
aktivno staranje 

delovne sile

od 160125 do 
160128– PN 8.3 

Aktivno in 
zdravo staranje

- 14-20-EU 
(80 % EU; 20 % 

SLO)

7.534.680,86

MDDSZ 1541-15-0021 Dostop 
do delovnih mest za 
iskalce zaposlitve

od 150030 do 
150033 – PN 

8.1 - Dostop do 
delovnih mest -

- 14-20-EU
(80 % EU; 20 % 

SLO)

600.000,00

MDDSZ

2611-19-8218  
AKTIVIUM Aktivno 
izobraževanje in 

usposabljanje mladih

2611-19-8219 
200 zaposlitev mladih 

na področju 
socialnovarstvenih 

storitev

od 150034 do 
150037 – PN 

8.1 - Trajnostno 
vključevanje 
mladih na trg 

dela - 14-20-EU
(80 % EU; 20 % 

SLO)

116.334,60

MDDSZ 2611-17-9411 Učne 
delavnice

od 160129 do 
160132 – PN 

9.4 -
Spodbujanje 
socialnega 

podjetništva -
14-20-EU

(80 % EU; 20 % 
SLO)

2.775.706,60



MDDSZ
2611-19-1121 

Kompetenčni centri za 
razvoj kadrov 2019-

2022 

160137 PN 10.1 
do 160140 − 

Krepitev enake 
dostopnosti 

vseživljenjskega 
učenja − 14-20-
V-EU (80 % EU; 

20 % SLO)

2.450.162,17

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
skupaj 31,273.521,86

MKGP

2330-17-0041 
podpora interesnemu 

povezovanju

PP 255610 —
podpora 

strokovnim 
prireditvam, 

stanovskemu in 
interesnemu 
povezovanju

335.000,00

MKGP
2311-17-0006 
Svetovanje v 

kmetijstvu

PP 131710 –
javna kmetijska 

svetovalna 
služba in

PP 256010 -
Kmetijsko 
gozdarska 
zbornica 
Slovenije

9.453.621,00

MKGP
2330-17-0008 

strokovne naloge s 
področja kmetijstva

PP 209410 —
podpora 

čebelarstvu
605.883,26

MKGP 2330-20-0004
Podpore čebelarstvu, 
uredba 2020−2022

PP140032
Program ukrepov  

v čebelarstvu -
EU

37.500,00

MKGP
2330-20-0004

Podpore čebelarstvu, 
uredba 2020−2022

PP140033
Program ukrepov  

v čebelarstvu -
SLO

37.500,00

MKGP
2330-18-0006

Javna gozdarska 
služba 2018–2022

PP 184110 —
javna gozdarska 

služba 120.000,00

MKGP
2330-18-0006

Javna gozdarska 
služba 2018–2022

PP 184110 —
javna gozdarska 

služba
750.000,00

MKGP 2330-18-0006
Javna gozdarska 

služba 2018–2022

PP 184110 –
javna gozdarska 

služba

120.000,00



MKGP

2330-15-0010-PRP
Prenos znanja in 

dejavnosti 
informiranja

PP 140021 
PRP 2014-2020-
EU-,PRP v višini 

80 %
PP 140022 

PRP 2014-2020-
SLO v višini 20 

%

3.000.000,00

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj 14.459.504,26

MOP
2550-19-0039 – LIFE 

Poskrbimo za 
podnebje 

PP 559
Sklad za 

podnebne 
spremembe 
(pribl. 89 %)

IN
PP 190125, 

190126 Sredstva 
centraliziranih 

programov, EU in 
slovenska 
udeležba

250.313,00

Ministrstvo za okolje in prostor skupaj 250.313,00

MZ*
2711-18-0002

Duševno zdravje in 
odvisnosti od drog

7083 — programi 
varovanja 
zdravja in 

zdravstvene 
vzgoje

120.000,00

MZ

2711-18-0003
Obvladovanje 

kroničnih nenalezljivih 
bolezni

7083 — programi 
varovanja 
zdravja in 

zdravstvene 
vzgoje

30.000,00

Ministrstvo za zdravje skupaj

*sredstva v višini 10.278.008,00 bodo zagotovili iz ZZZS
150.000,00

MK 3340-18-0006
Promocija in razvoj 
slovenskega jezika

131098
Promocija in 

razvoj 
slovenskega 

jezika
in

131144 –
Izvajanje 

nacionalnega 
programa za 

slovenski jezik

53.520,00

MK
3340-17-0012

Vzgoja in 
izobraževanje na 
področju kulture

131154 – Vzgoja 
in izobraževanje 

na področju 
kulture

53.155,00



MK 3340-18-0006
Promocija in razvoj 
slovenskega jezika

131098
Promocija in 

razvoj 
slovenskega 

jezika
131144 –
Izvajanje 

nacionalnega 
programa za 

slovenski jezik

55.000,00

MK Skupina projektov v 
okviru OP 2014-2020

od 160241 do 
160244 – PN 9.1 
-Večja socialna 

vključenost 14-20 
(80 % EU; 20 % 

slovenska 
udeležba)

600.000,00

MK

Skupina projektov v 
okviru OP 2014-2020

od 160204 do 
160207 – PN 
10.1 Prožne 

oblike učenja za 
dvig splošnih 
kompetenc na 

področju kulture
14-20

(80 % EU; 20 % 
slovenska 
udeležba)

200.000,00

MK Skupina projektov v 
okviru OP 2014-2020

od 160208 do 
160211-PN 10.1. 

Prožne oblike 
učenja z 
razvojem 

jezikovnih virov 
14-20 (80% EU; 
20 % slovenska 

udeležba)

435.000,00

            MK Skupina projektov v 
okviru OP 2014-2020

od 160196 do 
160199 –
Povečanje 

zaposlenosti 
brezposelnih

14-20-EU
(80 % EU; 20 % 

SLO)

742.406,20

MK 3511-11-0010
knjiga – JAK

131145 - Javna 
agencija za 

knjigo
70.000,00



MK

3340-19-0005
Projekti JAK 2019

3340-20-0019
Stabilizacija in razvoj 

knjige 2020-2021

131145 - Javna 
agencija za 

knjigo

25.000,00

MK 3340-17-0006
Izvajanje javne službe 

na področju KD

160186 –
Zavod za varstvo 

kulturne 
dediščine

18.000,00

MK 3340-18-0009 Varstvo 
kulturne dediščine

131140 —
izvajanje Zakona 

o varstvu 
kulturne 

dediščine

12.000,00

MK 3340-17-0010 
Ljubiteljska kultura

131120 – Javni 
sklad RS za 

kulturne 
dejavnosti 

(JSKD)

  155.000,00

MK 3340-17-0010
Ljubiteljska kultura

131120 – Javni 
sklad RS za 

kulturne 
dejavnosti 

(JSKD)

66.200,00

MK 3340-17-0007 -  
Izvajanje javne službe 
- filmska in AV kultura

131083 - Javni 
zavodi na 

področju filma in 
avdiovizualne 

kulture

4.756,00

                            

                           Ministrstvo za kulturo skupaj 2.490.037,20

MNZ
1711-15-0002
Vključevanje in 

zakonito priseljevanje

140002         AMIF
EU UDELEŽBA 

(75%)
140003 SLO 

udeležba (25%)

700.000,00

MNZ
1711-15-0002
Vključevanje in 

zakonito priseljevanje

140002         AMIF
EU UDELEŽBA

(75%)
140003 SLO

UDELEŽBA (25%)

193.000,00

Ministrstvo za notranje zadeve skupaj 893.000,00



MP

Operacija ESS 
»Razvoj delovnih 
kompetenc zaprtih 

oseb«

160257 – Razvoj 
kompetenc-14-

20-V-EU
160258 – Razvoj 
kompetenc-14-

20-Z-EU
160259 – Razvoj 
kompetenc-14-

20-V-
slov.udeležba

160260 – Razvoj 
kompetenc-14-

20-Z-
slov.udeležba

221.160,99

Ministrstvo za pravosodje skupaj 221.160,99

MZI
2430-18-0007 
Zagotavljanje varnosti 
v cestnem prometu

973910 PP 
Javna agencija 
za varnost 
prometa

230.000,00

Ministrstvo za infrastrukturo skupaj 230.000,00

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

/ / / / /

/ / / / /

SKUPAJ / /

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

/ / /

/ / /

/ / /

SKUPAJ / /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /

Kratka obrazložitev: /

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: NE



- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
LPIO 2020 ni predpis. LPIO 2020 je dokument, ki se sprejme v skladu z zakonom o izobraževanju 
odraslih in ne zahteva javne objave in obravnave, ker se gradivo uskladi samo s strokovno javnostjo in 
ministrstvi, sprejme pa ga vlada. LPIO 2020 je bil posredovan v obravnavo Strokovnemu svetu za 
izobraževanje odraslih, v katerem je zastopana strokovna javnost, ministrstva, sindikati in delodajalci.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: /

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: /

                                                                                                         Prof. Dr. Simona Kustec Lipicer
                                                                                                                   MINISTRICA



PRILOGA I

Gregorčičeva 20–25, Sl-
1001 Ljubljana                                                                                                 
T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607
E: gp.gs@gov.si
http://www.vlada.si/

                                                                                                                                             PREDLOG

                                                                                                                      

Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18; v 
nadaljnjem besedilu: ZIO) je Vlada Republike Slovenije na svoji ___. seji dne __________ sprejela 
naslednji 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za 
leto 2020 (LPIO 2020).

Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2020 (LPIO 2020) se objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave.

                                          

                                                    VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
DR. Božo PREDALIČ

GENERALNI SEKRETAR

Št…………………..
Datum:……………………..

SKLEP PREJMEJO:
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova ulica 16, Ljubljana,
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana,
3. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, 
7. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana,
9. Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
11. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, Ljubljana.



PRILOGA III

OBRAZLOŽITEV:

LPIO 2020 pomeni načrt uresničevanja ciljev ReNPIO13-20 na letni ravni. Vključuje izobraževanje, 
izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost, pri čemer se 
pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe omejuje na izobraževanje odraslih po programih 
osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega strokovnega 
izobraževanja. 

LPIO 2020 upošteva cilje ReNPIO13–20, to so dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven 
temeljnih zmožnosti, povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva, izboljšati možnosti za učenje in 
vključevanje v izobraževanje ter izboljšati splošno izobraženost. 

Ciljne skupine, ki jih opredeljuje LPIO 2020, 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 kakor štiriletno srednjo šolo ali 
slabšimi ključnimi ali poklicnimi zmožnostmi,
– zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih zahtev nekega poklica tega ne morejo več opravljati, 
ko dosežejo določeno starost;

 manj izobraženi in druge ranljive skupine, kakor so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo 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, kakor so na primer kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij.

V LPIO 2020 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, 
- način spremljanja izvajanja letnega programa.

LPIO 2020 so pripravila ministrstva: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje 
zadeve, Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za infrastrukturo.

Načrtovana sredstva za LPIO 2020 so v okviru sprejetega proračuna za leto 2020. Zaradi prilagajanja 
finančnemu stanju v državi oziroma glede na Rebalans 2020, se lahko načrtovana sredstva za LPIO 
2020 spremenijo. Poraba je odvisna od zmožnosti državnega proračuna.
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