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ReNPIO je strateški razvojni dokument, s katerim je 
Državni zbor Republike Slovenije določil javni interes 
na področju izobraževanja odraslih. 

 

Je podlaga za konkretno načrtovanje na ravni države 
v obliki letnih programov izobraževanja odraslih, ki jih 
za vsako posamezno leto sprejme Vlada Republike 
Slovenije. 
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Izhodišča 

 

- med starejšimi od 45 let je visok delež manj 
izobraženih 

- visok % brezposelnih, starejših od 50 let, brez 
strokovne izobrazbe oz. kompetenc 

- manj izobraženi in ranljivi se manj vključujejo 
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Vizija 

 

vsakemu odraslemu prebivalcu Slovenije bomo 
omogočili enake možnosti za kakovostno 
izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih 
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Cilji ReNPIO 

 

1. Dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven 
temeljnih zmožnosti. 

2. Povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva. 

3. Izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v 
izobraževanje. 

4. Izboljšati splošno izobraženost. 
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Ciljne skupine 
1. Brezposelni:  

• prednostna skupina so starejši od 50 let, ki nimajo izobrazbe ali  
pomanjkanje kompetenc. 

2. Zaposleni:  

• prednostna skupina so starejši od 45 let, z manj kot štiriletno 
srednjo šolo ali pomanjkanjem kompetenc, 

• zaposleni, ki zaradi specifičnih psihofizičnih zahtev določenega 
poklica, le-tega ne morejo več opravljati, ko dosežejo določeno 
starost. 

3. Mladi, ki na različnih stopnjah opustijo šolanje 

4. Manj izobraženi in druge ranljive skupine (osipniki, socialno ogroženi, 
priseljenci, Romi, migranti, invalidi in obsojenci) 

5. Druge skupine odraslih, ki imajo omejene možnosti (npr. kmetje in 
prebivalstvo iz manj razvitih regij).  
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Prvo prednostno področje – splošno izobraževanje 
odraslih 

 

Aktivnosti in ukrepi prispevajo najmanj k: 

- pridobivanju temeljnih zmožnosti, 

- premoščanju družbenih, medgeneracijskih razlik, 

- socialni vključenosti,  

- aktivnemu državljanstvu, 

- kulturni razgledanosti in strpnosti do drugačnosti, 

- trajnostnemu razvoju, preventivi na področju zdravja, 

- ponovni vključitvi v izobraževanje … 
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Drugo prednostno področje – izobraževanje za dvig 
izobrazbene ravni 

 

Aktivnosti in ukrepi prispevajo najmanj k: 

- povečanju deleža odraslih z dokončano: 

•  osnovno šolo, 

•  štiriletno srednjo šolo, 

•  višjo strokovno šolo, 

- odpiranju možnosti za ugotavljanje in priznavanje znanja, pridobljenega 
po neformalni poti. 
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Tretje prednostno področje – usposabljanje in 
izobraževanje za potrebe dela 

 

Aktivnosti in ukrepi prispevajo najmanj k: 

- razvoju in implementaciji aktivnosti, ki so prilagojene zahtevam trga dela 
z namenom večanja zaposlitvenih možnosti ter uspešen razvoj kariere 

- pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc, 

- uresničevanju ukrepov Aktivne politike zaposlovanja. 
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Dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih 
 

- Ureditev javne mreže izvajalcev in programov 

- Podpora raziskavam in razvojnim dejavnostim 

- Izpopolnjevanje  strokovnih delavcev 

- Vzpostavitev sistema ugotavljanja in potrjevanja pridobljenih znanj 

- Zagotavljanje kakovosti 

- Svetovanje, informiranje 

- Promocija 

- Publicistična dejavnost 

- Spremljanje in vrednotenje 
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Krovni kazalec 

 

Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 
let v vseživljenjskem učenju se bo s 14,5% v letu 

2012 povečala na 19% v letu 2020. 

 
Ciljna vrednost EU: 

izhodišče 2010: 12,5 %  2020: 15 % 

Slovenija:  

2010: 16,2 %  2014: 11,9 % (vir: Eurostat, Anketa o delovni sili) 
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Operativni cilji ReNPIO 
 

- Delež odraslih 25-64, vključenih v splošno izobraževanje, se bo s 5 % 
leta 2011 povečal na 8 % v letu 2020. 

 
- Delež prebivalstva, starejših od 15 let, z nedokončano osnovno šolo, se 

bo s 4,4 %  v letu 2011 zmanjšal na 2,2 % v letu 2020 oziroma prepolovil. 
 
- Delež odraslih, starih od 25 do 64 let, z dokončano srednjo strokovno 

izobrazbo, se bo s 57 % v letu 2011 povečal na 63 % v letu 2020. 
 
- Spodbujanje in sofinanciranje vpisa na višješolske programe 

strokovnega izobraževanja bo prispevalo k doseganju cilja o zviševanju 
deleža odraslih med 30 in 34 leti z dokončano terciarno izobrazbo. 

 
- Polovica brezposelnih se bo, skladno z APZ, vključila v programe, 

namenjene povečevanju zaposlitvenih zmožnosti. 
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