Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Gp.mizs@gov.si
Številka: 6036-292/2015/24
Ljubljana, 3.3.2016
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2016 (LPIO 2016) –
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 –
uradno prečiščeno besedilo) in Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v
Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 90/13, (ReNPIO13–20) je Vlada
Republike Slovenije na svoji ___. seji dne __________ sprejela naslednji
SKLEP
Vlada Republike Slovenije je sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za
leto 2016 (LPIO 2016).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Letni program izobraževanja odraslih Republike
Slovenije za leto 2016 (LPIO 2016) objavi na spletni strani ministrstva.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Mag. Darko KRAŠOVEC
GENERALNI SEKRETAR

Številka:…….
Datum:……….
PRILOGE:
Priloga I: predlog sklepa Vlade Republike Slovenije
Priloga II: predlog Letnega programa izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2016 (LPIO
2016)
Priloga III: obrazložitev LPIO 2016
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.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za pravosodje

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 javno upravo
9. Ministrstvo za notranje zadeve
10. Ministrstvo za pravosodje
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:
- dr. Maja Makovec Brenčič, 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
- Marko Šiška, podsekretar
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 (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 določi: izobraževalne
programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo
uresničevanje, obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu in ministrstva, pristojna za
izvedbo programa.
Podlaga za Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2016 (v nadaljevanju:
LPIO 2016) 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 2016 (Uradni list RS, št. 96/15). Z LPIO 2016 se po posameznih ministrstvih, ki so LPIO 2016
pripravila, določajo izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajale in financirale iz
državnega proračuna v letu 2016.
Iz državnega proračuna Republike Slovenije se za izvajanje LPIO 2016 zagotovi 62.846.566,18
EUR.
Načrtovana sredstva za LPIO 2016 so v okviru sprejetega proračuna za leto 2016. V kolikor se bo z
rebalansom proračuna za leto 2016 spremenila višina sredstev na posameznih ukrepih in
proračunskih postavkah, bodo ministrstva to upoštevala pri realizaciji LPIO 2016.
6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
Evropske unije

DA
NE

c)
č)

administrativne posledice
gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter
konkurenčnost podjetij
d)
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
e)
socialno področje
f)
dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi
razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in
mednarodnih organizacij
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR

NE
NE
NE
DA

NE

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

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

Tekoče leto (t)

t+1

t+2

t+3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Šifra in naziv
proračunske
postavke

Ime proračunskega
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa,
projekta

MIZS

3311-11-0004
izvajanje
osnovnošolskih
programov

667210 —
dejavnost
osnovnega
šolstva

MIZŠ

3311-11-0084
izobraževanje
zaposlenih – izvajalci

578010 —
izobraževanje
brezposelnih

Znesek za
tekoče leto (t)

1.260.000,00

2.164.803,00

Znesek za t + 1

3311-11-0012
izvajanje dejavnosti
izobraževanja odraslih
MIZŠ

3330-15-0001
Subvencije zasebnim
organizacijam za
izobraževanje odraslih

722910
dejavnost
izobraževanja
odraslih

1.661.793,00

MIZŠ

3311-11-0012
izvajanje dejavnosti
izobraževanja odraslih

483110
tuji jeziki

4.000,00

MIZŠ

3311-11-0012
izvajanje dejavnosti
izobraževanja odraslih

914010
mreža javnih
zavodov za
izobraževanje
odraslih

632.466,00

MIZŠ

3311-11-S008
računalniško
opismenjevanje in
informatika

448210
izobraževanje
odraslih —
računalniško
opismenjevanje
in informatika

30.000,00

MIZŠ

3311-11-0014
ukrep urejanje in
podpora
izobraževanju odraslih

609510
Andragoški
center Republike
Slovenije

710.938,00

MIZŠ

3311-11-0025
podporne aktivnosti

687010
evalvacije in
nacionalni
kurikulum

7.000,00

MIZŠ

3311-11-0025
podporne aktivnosti

MIZŠ

Skupina projektov
ESS
še ni določena

687010
evalvacije in
nacionalni
kurikulum
150044,150045–
PN10.1Izboljšanje
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20-EU

11.000,00

1.520.000,00

MIZŠ

MIZŠ

MIZŠ

Skupina projektov
ESS
še ni določena

Skupina projektov
ESS
še ni določena

Skupina projektov
ESS
še ni določena

150046,150047 PN10.1Izboljšanje
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20slovenska
udeležba
150044,150045–
PN10.1Izboljšanje
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20-EU
150046,150047 PN10.1Izboljšanje
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20slovenska
udeležba

380.000,00

2.500.711,11

625.177,78

150044,150045–

MIZŠ

MIZŠ

Skupina projektov
ESS
še ni določena

PN10.1Izboljšanje
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20-EU

59.288,89

Skupina projektov
ESS
še ni določena

150046,150047 PN10.1Izboljšanje
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20slovenska
udeležba

14.822,22

150044,150045–

MIZŠ

MIZŠ

Skupina projektov
ESS
še ni določena

PN10.1Izboljšanje
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20-EU

46.666,66

Skupina projektov
ESS
še ni določena

150046,150047 PN10.1Izboljšanje
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20slovenska
udeležba

11.666,67

150044,150045–

MIZŠ

MIZŠ

Skupina projektov
ESS
še ni določena

Skupina projektov
ESS
še ni določena

PN10.1Izboljšanje
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20-EU

810.666,66

150046,150047 PN10.1Izboljšanje
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20slovenska
udeležba

202.666,67

150044,150045–

MIZŠ

Skupina projektov
ESS
še ni določena

PN10.1Izboljšanje
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20-EU

1.339.200,00

MIZŠ

Skupina projektov
ESS
še ni določena

150046,150047 PN10.1Izboljšanje
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20slovenska
udeležba

334.800,00

150044,150045–

MIZŠ

MIZŠ

MIZŠ

MIZŠ

Skupina projektov
ESS
še ni določena

PN10.1Izboljšanje
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20-EU

43.555,55

Skupina projektov
ESS
še ni določena

150046,150047 PN10.1Izboljšanje
kompetenc in
spodbujanje
prožnih oblik
učenja-14-20slovenska
udeležba

10.888,91

Skupina projektov
ESS
še ni določena

160176,160178
PN10.2. Poklicno
izobraževanje in
usposabljanje14-20-EU

Skupina projektov
ESS
še ni določena

160177,160179
PN10.2. Poklicno
izobraževanje in
usposabljanje14-20-slovenska
udeležba

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj
2611-16-0004
Storitve trga del
MDDSZ
2611-16-0006
Storitve trga dela

4173 –
koncesije na
področju
zaposlovanja

266.666,66

66.666,67

14.715.444,45

1.500.000,00

7023 – priprava
brezposelnih na
zaposlitev
(svetovanje in
pomoč pri
iskanju
zaposlitve)

210.212,00

4282 –
usposabljanje in
izobraževanje
za zaposlitev

1.810.000,00

MDDSZ

2611-11-0081
vseživljenjsko učenje

8663 –
vseživljenjsko
učenje

275.674,00

MDDSZ

2611-11-0080 Razvoj
nacionalne
kvalifikacijske strukture

5511 – razvoj
nacionalne
kvalifikacijske
strukture

579.613,00

1541-15-0021
Dostop do delovnih
mest za iskalce
zaposlitev

od 150030 do
150033– PN 8.1
- Dostop do
delovnih mest 14-20-EU
(80 % EU; 20 %
SLO)

2611-16-0004
Storitve trga del
MDDSZ
2611-16-0006
Storitve trga dela

MDDSZ

MDDSZ

MDDSZ

MDDSZ

2611-16-0009
Usposabljanje in
izobraževanje

1541-15-0021
Dostop do delovnih
mest za iskalce
zaposlitev

1541-15-0022
Trajnostna vključitev
mladih na trg dela

od 150030 do
150033– PN 8.1
- Dostop do
delovnih mest 14-20-EU
(80 % EU; 20 %
SLO)
od 150034 do
150037– PN 8.2
Trajnostno
vključevanje
mladih na trg
dela - 14-20-EU
(80 % EU; 20 %
SLO)

2.375.000,00

4.400.000,00

625.000,00

MDDSZ

MDDSZ

MDDSZ

MDDSZ

1541-15-0022
Trajnostna vključitev
mladih na trg dela

od 150034 do
150037– PN 8.2
Trajnostno
vključevanje
mladih na trg
dela - 14-20-EU
(80 % EU; 20 %
SLO)

1541-15-0022
Trajnostna vključitev
mladih na trg dela

od 150034 do
150037– PN 8.2
Trajnostno
vključevanje
mladih na trg
dela - 14-20-EU
(80 % EU; 20 %
SLO)

1541-15-0031
Izboljšanje dostopa
vseživljenjskega učenja

1541-15-0024
Aktivno in zdravo
staranje

od 160137 do
160140– PN
10.1 - Krepitev
enake
dostopnosti
vseživljenjskega
učenja - 14-20EU
(80 % EU; 20 %
SLO)

od 160125 do
160128– PN 8.3
- Aktivno in
zdravo staranje
- 14-20-EU
(80 % EU; 20 %
SLO)

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

MKGP

2311-11-0023
podpora interesnemu
povezovanju

PP 255610 —
podpora
strokovnim
prireditvam,
stanovskemu in
interesnemu
povezovanju

3.925.000,00

2.223.000,00

1.475.000,00

3.940.000,00

23.338.499,00

270.000,00

MKGP

2311-11-0024
Podpora interesnemu
povezovanju

PP 131710 –
javna kmetijska
svetovalna
služba in
PP 256010 Kmetijsko
gozdarska
zbornica
Slovenije

MKGP

2311-11-0004
strokovne naloge s
področja kmetijstva

PP 209410 —
podpora
čebelarstvu

MKGP

2330-14-0016
Podpore čebelarstvu,
uredba 2014-2016

PP140032
Program ukrepov
v čebelarstvu EU

MKGP

MKGP

MKGP

MKGP

MKGP

2330-14-0016
Podpore čebelarstvu,
uredba 2014-2016
2330-14-0016
Podpore čebelarstvu,
uredba 2014-2016
2330-14-0016
Podpore čebelarstvu,
uredba 2014-2016
2311-11-0028
popularizacija gozdov
in gozdarstva

2330-13-0005
vlaganja v gozdove

PP140032
Program ukrepov
v čebelarstvu EU
PP140033
Program ukrepov
v čebelarstvu SLO
PP 184110 —
javna gozdarska
služba
PP 184110 —
javna gozdarska
služba

PP 184110 –
javna gozdarska
služba
PP 140021
2330-15-0010-PRP
PRP 2014-2020Prenos znanja in
EU-,PRP v višini
MKGP
dejavnosti
80 %
informiranja
PP 140022
PRP 2014-2020SLO v višini 20
%
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj
MKGP

2311-11-0028
Popularizacija gozdov
in gozdarstva

PP140033
Program ukrepov
v čebelarstvu SLO

6.638.724,00

576.689,00

22.500,00

22.500,00

7.500,00

7.500,00

40.000,00

450.000,00

80.000,00

2.000.000,00

10.115.413,00

MOP

2330-13-0037
Program Sklada za
podnebne
spremembe

PP 559
Sklad za
podnebne
spremembe

2330-13-0037
PP 559
Program Sklada za
Sklad za
podnebne
podnebne
spremembe
spremembe
2330-13-0037
PP 559
MOP
Program Sklada za
Sklad za
podnebne
podnebne
spremembe
spremembe
2330-13-0037
PP 559
MOP
Program Sklada za
Sklad za
podnebne
podnebne
spremembe
spremembe
2330-13-0037
PP 559
MOP
Program Sklada za
Sklad za
podnebne
podnebne
spremembe
spremembe
Ministrstvo za okolje in prostor skupaj
MOP

MZ*

2711-11-0009
varovanje in krepitev
zdravja

7083 — programi
varovanja
zdravja in
zdravstvene
vzgoje

20.000,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00
110.000,00

150.000,00

Ministrstvo za zdravje skupaj
150.000,00

*sredstva v višini 10.382.206,00 bodo zagotovili iz ZZZS

MK

P 3511-11-0009
promocija in razvoj
slovenskega jezika

131144 —
izvajanje
nacionalnega
programa za
slovenski jezik

24.500,00

MK

3511-11-0015
kulturna vzgoja

131154 —
kulturna vzgoja

53.155,00

3511-11-0009
Promocija in razvoj
slovenskega jezika

131144 –
izvajanje
nacionalnega
programa za
slovenski jezik

5.000,00

Skupina projektov
ESS

od 160241 do
160244 - Večja
socialna
vključenost (1420-EU (80% EU;
20 % SLO)

700.000,00

MK

MK**

MK

MK**

MK**

MK**

MK

MK

Skupina projektov
ESS

Skupina projektov
ESS

od 160196 do
160199 –
Povečanje
zaposlenosti
brezposelnih
14-20-EU
(80 % EU; 20 %
SLO)
od 160204 do
160207 – Prožne
oblike učenja za
dvig splošnih
kompetenc na
področju kulture
14-20-EU
(80 % EU; 20 %
SLO)

75.000,00

60.000,00

Skupina projektov
ESS

160237 do
160240 - aktivno
vključevanje opolnomočenje
(14-20-EU (80%
EU; 20 % SLO)

225.000,00

Skupina projektov
ESS

160237 do
160240 - aktivno
vključevanje opolnomočenje
(14-20-EU (80%
EU; 20 % SLO)

20.000,00

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

131121 –
socialna
vključenost 0713 – EU (85 %)

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

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

10.661,10

1.881,38

MK

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

140054 –
socialna
vključenost 0713 – EU (85 %) –
dodatne pravice

73.492,05

MK

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

140055 –
socialna
vključenost 07-13
– SLO (15 %) –
dodatne pravice

12.969,20

MK

3511-11-0010
knjiga – JAK

131145 - Javna
agencija za
knjigo

98.000,00

131083 —
javni zavodi na
področju filma in
AV kulture

3.346,00

MK

MK
MK

MK

MK

MK

MK

P 3511-11-0005
spodbujanje filmske in
AV kulture
P 3511-11-0005
spodbujanje filmske in
AV kulture
P 3511-11-0005
spodbujanje filmske in
AV kulture
P 3511-11-0021
Kulturna
dediščina – javna
služba in druge
naloge
P 3511-11-0021
Kulturna
dediščina – javna
služba in druge
naloge
3511-11-0016
Ljubiteljska kultura

3511-11-0016
Ljubiteljska kultura

131127 –
Slovenski filmski
center
131127 –
Slovenski filmski
center

132.375,00
24.174,00

160187 —
16.400,00
javni zavodi na
področju KD
131140 —
izvajanje zakona
o varstvu
kulturne
dediščine
131120 – Javni
sklad RS za
kulturne
dejavnosti
(JSKD)
131120 – Javni
sklad RS za
kulturne
dejavnosti
(JSKD)

12.000,00

170.000,00

67.800,00

Ministrstvo za kulturo skupaj

** MK čaka, da bo SVRK kot organ upravljanja prerazporedil
sredstva na omenjene postavke, kar pomeni, da bodo tudi
sredstva, navedena v obrazcu, usklajena s proračunom.

1.785.753,73

MJU

Javni razpis za
krepitev zmogljivosti
NVO za zagovorništvo
in izvajanje javnih
storitev 20152019sektorja

160160 PN11.2-Krepitev
NVO-14-20-V EU
160161 PN11.2-Krepitev
NVO-14-20-V slovenska
udeležba
160162 PN11.2-Krepitev
NVO-14-20-Z EU
160163 PN11.2-Krepitev
NVO-14-20-Z slovenska
udeležba

Ministrstvo za javno upravo skupaj

MNZ

MNZ

1711-15-0002
Vključevanje in
zakonito priseljevanje

140002
AMIF
EU UDELEŽBA
(75%)

1.555.000,00

1.555.000,00

500.000,00

140003 SLO
udeležba (25%)
140002
AMIF
EU UDELEŽBA
(75%)

70.000,00

140003 SLO
UDELEŽBA (25%)
Ministrstvo za notranje zadeve skupaj

570.000,00

1711-15-0002
Vključevanje in
zakonito priseljevanje

702 PN 9.1 –
Razvoj
kompetenc-ESSV-EU

MP

Operacija ESS
»Razvoj delovnih
kompetenc zaprtih
oseb«

704 PN 9.1.
Razvoj
kompetenc-ESSZ-EU
712 PN 9.1.
Razvoj
kompetenc-ESSV-slovenska
udeležba
714 PN 9.1.
Razvoj
kompetenc-ESSZ-slovenska
udeležba

124.250,00

Ministrstvo za pravosodje skupaj

124.250,00

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

/

/

OBRAZLOŽITEV:
LPIO 2016 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 2016 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 2016, 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.
LPIO 2016 določa: izobraževalne programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto
dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem
proračunu, in ministrstva, pristojna za izvedbo programa.
LPIO 2016 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 javno
upravo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje.
LPIO je pripravljen na osnovi veljavnega proračuna, pri čemer se bo pri realizaciji upoštevalo vse
spremembe.
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
LPIO 2016 ni predpis. LPIO 2015 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 2016 je bil posredovan v obravnavo Strokovnemu svetu za izobraževanje odraslih, v katerem je
zastopana strokovna javnost, ministrstva, sindikati in delodajalci.
Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: /
9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni
dejavnosti:
10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

NE
NE

Dr. Maja MAKOVEC BRENČIČ
Ministrica

PRILOGA I

Gregorčičeva 20–25, Sl1001 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 24. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 –
uradno prečiščeno besedilo) in Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki
Sloveniji za obdobje 2013-2020 (ReNPIO 13–20) (Uradni list RS, št. 90/13) je Vlada Republike
Slovenije na svoji ….. seji dne……….. sprejela naslednji:
SKLEP
Vlada Republike Slovenije je sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za
leto 2016 (LPIO 2016).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport LPIO 2016 objavi na spletni strani ministrstva.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Mag. Darko KRAŠOVEC
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 47, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
7. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
9. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana,
10. Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
11. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, Ljubljana.

PRILOGA III
OBRAZLOŽITEV:
LPIO 2016 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 2016 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 2016, 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.
LPIO 2016 določa: izobraževalne programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto
dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem
proračunu, in ministrstva, pristojna za izvedbo programa.
LPIO 2016 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 javno
upravo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje.
LPIO je pripravljen na osnovi veljavnega proračuna, pri čemer se bo pri realizaciji upoštevalo vse
spremembe.

