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KOMPLEKSNOST IO IN SVETOVALNE DEJAVNOSTI V IO 
V ZADNJIH 15 LETIH  

 

• V zadnjih 15 letih razvoj različnih oblik svetovalne dejavnosti v IO: kot 
samostojne dejavnosti ali kot del izobraževalnega procesa.  
 

• Poleg tega se je svetovalna dejavnost utrdila tudi kot ena ključnih 
infrastrukturnih dejavnosti v IO, ki prispeva: 

 k uresničevanju strateških ciljev IO in 

 k uresničevanju individualnih izobraževalnih/učnih ciljev odraslega.   

 



POMEMBNO MESTO V IO V SLOVENIJI IMA 14 
REGIONALNIH SVETOVALNIH SREDIŠČ ISIO   

 

2 TEMELJNA CILJA DELOVANJA SREDIŠČ ISIO V LETIH 2001-2013: 
 

• Svetovalna podpora posamezniku:  

za večjo dostopnost in vključenost v IO  

in za večjo uspešnost ter učinkovitost. 

• Povezovanje organizacij v partnersko mrežo:  

za večjo celovitost in kakovost svetovanja ter  

razvoja IO v regiji.  

 

Več na skupni ISIO spletni strani: http://isio.acs.si! 

 

http://isio.acs.si/


PRISPEVEK SREDIŠČ ISIO  V DEJAVNOSTI  
 CVŽU-jev 2008-2013 

 

1. Večja vključenost v IO tudi zaradi svetovalne podpore središč ISIO. 

2. Večja dostopnost je bila zagotovljena z delovanjem središč ISIO na 
sedežu, na 60 dislokacijah, z mobilno svetovalno službo in vključitvijo 
prostovoljk.  Poudarek na individualnem pristopu! 

3. Zavezanost celovitosti in  kakovosti svetovalne podpore odraslim v vseh 
fazah izobraževanja in učenja: pred-med-po! 

 

V številkah: 

- Več kot 96.000 individualnih storitev  in  

      več kot 2.500 skupinskih oblik. 

- Od tega več kot 50% odraslih iz ranljivih  

      skupin:  manj izobraženi, brezposelni, odrasli z različnimi oblikami  

      oviranosti,  starejši, priseljenci, Romi, zaporniki idr.  

- 50 strokovnih delavcev, 12 prostovoljk, 250 partnerjev v mreži središč 
ISIO.  

- Preko 70 strokovnih dogodkov  organiziranih v sodelovanju s partnerji! 

 

 



 
VIZIJA NACIONALNEGA PROGRAMA IO DO LETA 2020  

 

Vsakemu odraslemu prebivalcu Slovenije bomo 
omogočili enake možnosti za kakovostno 

izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih. 

(ReNPIO 2013-2020, v sprejemanju, september 2013) 
 

Cilji izobraževanja odraslih:  

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. 

 



KLJUČNE TEME NADALJNJEGA RAZVOJA IO  
MORAJO BITI 

• Vseživljenjskost učenja: izobraževanje odraslih kot 
pomemben dejavnik vzpostavljanja, razvoja in ohranjanja 
države blaginje. 

• Večja enakost in pravičnost pri dostopu do izobraževanja in 
učenja odraslih (posebna skrb za ranljive skupine odraslih). 

• Večja uravnoteženost vlaganja v splošno in poklicno 
izobraževanje odraslih ter povezovanje formalnega in 
neformalnega izobraževanja. 

• Ustvarjanje pogojev za doseganje standarda 4-letne srednje 
izobrazbe vsem odraslim, ki to želijo. 

• Predlagamo, da se te teme oz. področja opredelijo kot javni 
interes, za njegovo uresničevanje pa zagotavlja pogoje 
država. 

 



DVA KROVNA KAZALNIKA RAZVOJA IO 
(ReNPIO 2013-2020, v sprejemanju, september 2013) 

 

 

1. Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU 
se bo s 14,5% v letu 2012 povečala na 19% v letu 2020 (po ADS - 
anketa o delovni sili – vključenost 4 tedne pred anketo). 

 

2. Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU 
se bo s 36% v letu 2011 povečala na 45% v letu 2020 (po AIO – 
anketa o IO – vključenost v 12 mesecih pred anketo).  

 

 



PREDNOSTNI PODROČJI  1 IN 2 
(ReNPIO 2013-2020, v sprejemanju, september 2013) 

1. Splošno izobraževanje odraslih:  

 delež odraslih v starosti od 25 do 64 let, vključenih v splošno 
neformalno izobraževanje se bo s 5% v letu 2011 povečal na 
8% v letu 2020. 
 

2. Izobraževanje za dvig izobrazbene ravni odraslih: 

 delež prebivalstva, starejših od 15 let, z nedokončano OŠ, se 
bo s 4,4% v letu 2011 zmanjšal na 2,2% v letu 2020;  

 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 za zviševanju deleža odraslih med 
30. in 34. letom z dokončano terciarno izobrazbo. 

 

 



PREDNOSTNO PODROČJE 3 
(ReNPIO 2013-2020, v sprejemanju, september 2013) 

 

3. Usposabljanje in izobraževanje za potrebe dela 

 

 Polovica brezposelnih se bo skladno z APZ vključila v 
programe za povečevanju zaposlitvenih zmožnosti; 

 Na področju usposabljanja in izobraževanja za potrebe dela 
bo poudarek na: 

– razvoju in izvajanju izobraževalnih programov in dejavnosti, ki 
bodo prilagojene razvojnim potrebam trga dela, ter povezovanju 
teh programov s programi za razvoj temeljnih zmožnosti, 

– ukrepih aktivne politike zaposlovanja – APZ, 

– podpornih dejavnostih s poudarkom na svetovanju, 
informiranju in kakovosti. 

 

 



DEJAVNOSTI, POTREBNE ZA IZVAJANJE IO 
(ReNPIO 2013-2020,  v sprejemanju, september 2013) 

 

1. Razvojne in raziskovalne dejavnosti. 

2. Razvoj strokovnih delavcev v IO. 

3. Presojanje in razvijanje kakovosti v IO. 

4. Informacijska dejavnost. 

5. Programi izobraževanja in usposabljanja. 

6. Svetovalna dejavnost. 

7. Ugotavljanje in priznavanje znanja. 

8. Promocija vseživljenjskega učenja in informiranje.  
 

Potrebno bo urediti javno mrežo izvajalcev in programov 
izobraževanja odraslih! 

 

 



ISIO CILJI DO 2020 – 1  

• Informiranje in svetovanje za neformalno izobraževanje in 
motiviranje odraslih za dvig splošne izobraženosti (prvi 
strateški cilj ReNPIO). 

• Stalna svetovalna podpora odraslim, vključenim v 
osnovnošolsko,  srednješolsko in višješolsko izobraževanje, da 
uspešno zaključijo to izobraževanje (drugi strateški cilj 
ReNPIO). 

• Spodbujanje nadaljnjega kariernega razvoja odraslih z 
informiranjem in svetovanjem o možnostih poklicnega 
spopolnjevanja za izboljšanje možnosti na trgu dela za 
brezposelne in zaposlene (tretji strateški cilj ReNPIO). 

 

 



ISIO CILJI DO 2020 – 2 

 Ob vseh teh aktivnostih še posebej skrb za ranljive skupine 
odraslih. 

 Ter tudi povezovanje svetovanja s promocijo in izpeljevanjem 
postopkov vrednotenja in priznavanja neformalno in 
priložnostno  pridobljenega znanja, ki podpirajo aktivnosti  
vseh treh strateških ciljev ReNPIO; več o tem tudi na portalu 
http://vpnz.acs.si 

 Ter razvoj in krepitev partnerskega sodelovanja na 
nacionalni in regionalni ravni  za uresničevanje vseh ciljev IO! 

 

 

http://vpnz.acs.si/


USMERITVE EVROPSKE AGENDE ZA IZOBRAŽEVANJE 
ODRASLIH 2012-2014 (EK, 2011) 

5 prednostnih področij : http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-
all/doc/legal_sl.pdf 

 

1. Izvajanja vseživljenjskega učenja in mobilnosti: informiranje in 
svetovanje; sistemi za vrednotenje  neformalnega in priložnostnega učenja; 
spodbujanje sodelovanja delodajalcev; spodbujanje prilagodljivih oblik učenja 
za odrasle. 

2. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja. 

3. Spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva s 
pomočjo izobraževanja odraslih. 

4. Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti odraslih in njihovih učnih 
okolij. 

5. Izboljšanje zbirke znanja o izobraževanju odraslih in spremljanje področja 
IO. 

 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/doc/legal_sl.pdf
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/doc/legal_sl.pdf
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/doc/legal_sl.pdf
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/doc/legal_sl.pdf
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/doc/legal_sl.pdf


ZNANJE NAJ BO PRILOŽNOST ZA VSE! 

ZATO PONUDIMO ODRASLIM TUDI 

SVETOVANJE ZA ZNANJE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala za pozornost! 


