
 

Posvetovalno srečanje za pripravo ReNPIO 2021–2030 
– sopotniki in deležniki 

15. julij 2020, Radisson Blu Plaza Hotel, Bratislavska 8, Ljubljana 

 

Vprašanja za 1. sklop 

 

1. Ciljne skupine: 

V veljavni ReNPIO, smo med ciljne skupine prištevali: 

- 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 in osipniki; 
- manj izobraženi in druge ranljive skupine, 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. 
 
V kasnejših dokumentih smo nabor opredelili nekoliko podrobneje:  

- brezposelni, še posebej starejši in dolgotrajno brezposelni, ki nimajo poklicne ali strokovne 
izobrazbe, ali osebe, ki imajo nizko razvite temeljne ali poklicne zmožnosti; 

- zaposleni, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe, ali zaposleni, ki imajo nizko razvite temeljne 
ali poklicne zmožnosti; pa tudi zaposleni, ki zaradi specifičnih psihofizičnih zahtev nekega poklica 
ali zaradi starosti ali zaradi prestrukturiranja delovnega procesa,  poklica ne morejo več opravljati;  

- odrasli z nizko razvitimi temeljnimi in poklicnimi zmožnostmi, ne glede na zaposlitveni položaj 
ali druge značilnosti; 

- mlajši odrasli, ki zgodaj opustijo šolanje in osipniki; 
- drugi ranljivi  odrasli, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih, ekonomskih 

in izobraževalnih dobrin, kot so na primer odrasli iz manj razvitih regij in podeželsko 
prebivalstvo, starejši odrasli, Romi, pripadniki manjšin, priseljenci, migranti, brezdomci, invalidi, 
odrasli s posebnimi potrebami in zaprte osebe. 

 
 
 



 

Vprašanje:  
 
Ali bi bil sprejemljiv predlog, da bi se, zaradi prekrivanja posameznih kategorij, nabor ciljnih skupin 
skrčil na zgolj tri kategorije: 
- odrasli z nizko razvitimi temeljnimi in poklicnimi zmožnostmi, ne glede na zaposlitveni položaj ali 

druge značilnosti; 
- mlajši odrasli, ki zgodaj opustijo šolanje in osipniki; 
- drugi ranljivi  odrasli, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih, ekonomskih in 

izobraževalnih dobrin, kot so na primer odrasli iz manj razvitih regij in podeželsko prebivalstvo, 
starejši odrasli, Romi, pripadniki manjšin, priseljenci, migranti, brezdomci, invalidi, odrasli s 
posebnimi potrebami in zaprte osebe. 

Ali bi, po vašem mnenju, v tem primeru katero ciljno skupino odraslih izpustili? 
 
 

2. Cilji: 

1. Okrepiti sistem izobraževanja odraslih (IO) za večjo odprtost, prožnost in prilagodljivost potrebam 
posameznika in družbe. 

2. Dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva. 
3. Krepiti in nadgrajevati temeljne in poklicne spretnosti. 
4. Povečati usposobljenost prebivalstva za uspešno odzivanje na potrebe in zahteve trga dela. 
5. Izboljšati splošno izobraženost.  
6. Izboljšati možnosti za vključevanje v izobraževanje in uspešno učenje. 

Vprašanje:  

Ali bi bilo potrebno in/ali koristno zgoraj omenjeni nabor ciljev spremeniti, skrčiti, dopolniti? 

 

3. Prvo prednostno področje: Splošno, neformalno izobraževanje odraslih 

Vprašanji:  

a) Ali je utemeljeno vztrajati pri prednostni obravnavi javnoveljavnih programov splošnega, 
neformalnega izobraževanja? 

b)  Na kakšen način bi bilo smiselno spremljati in vrednotiti dejavnosti, ki se izvajajo kot javna 
služba? 

 

4. Drugo prednostno področje: Dvig izobrazbene ravni 

Vprašanje: 

Kakšne so možnosti in pogoji za uveljavitev pravice do štiriletne srednješolske izobrazbe kot 
vseživljenjske možnosti in kakšne pozitivne učinke bi lahko v tem primeru lahko pričakovali? 


