
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH  
V MESTNI OBČINI MARIBOR ZA LETO 2022 

(LPIO MOM 2022) 
 

  



 
Na podlagi 51. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18, 189/20 - ZFRO), 

Razvojnega programa izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor 2020 – 2024 in 14. ter 

23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/11, 8/14 in 12/19) 

je Mestni svet Mestne občine Maribor na 27. redni seji, dne 18. 11. 2021sprejel 

 
 
 

Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor za leto 2022  
(LPIO MOM 2022) 

 
 
 
1. UVOD 

 

Znanje je človekov največji in najdragocenejši kapital, ki lahko pripomore k polnemu in 

aktivnemu življenju v vseh življenjskih obdobjih. V tako hitro se spreminjajoči se družbi je 

potreba po širokem naboru znanja in spretnosti še toliko večja, zato je izrednega pomena, da 

jih razvijamo vse življenje. Lokalna skupnost si prizadeva za izboljšanje razpoložljivosti ter 

splošne kakovosti, količine in dostopnosti izobraževalnih priložnosti za odrasle. S programi za 

izobraževanje odraslih se zagotavlja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, zagotavlja 

se dvig splošne izobraženosti prebivalcev, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost. 

 

Na podlagi 51. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18, 189/20 - ZFRO; 

v nadaljevanju ZIO-1) zaradi ustvarjanja pogojev za izobraževanje odraslih in drugih 

dejavnosti, pomembnih za razvoj in kakovost življenja njenih občanov, lokalna skupnost 

sprejme letni program izobraževanja odraslih.  

 

V letnem programu se na podlagi zakona opredelijo: 

1) cilji in kazalniki na letni ravni, 

2) ukrepi (programi) po prednostnih področjih, 

3) obseg sredstev, ki se zagotovi v občinskem proračunu za izvajanje letnega programa, 

4) pristojen organ mestne uprave za izvedbo letnega programa in  

5) način spremljanja izvajanja letnega programa. 

 

Zakon o izobraževanju odraslih ureja izobraževanje po izobraževalnih programih za odrasle, 

na podlagi katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, razen izobrazba po programu za 

osnovno šolo za odrasle.  

 

Zakonodajo na področju izobraževanja odraslih dopolnjuje »Resolucija o Nacionalnem 

programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013 – 2020« (Uradni list 

RS, št. 90/13 in 6/18 – ZIO-1; v nadaljevanju: ReNPIO13-20). V Letnem programu 

izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor za leto 2022 (v nadaljevanju: LPIO MOM 2022) 

se še vedno opiramo na omenjen dokument, saj je Resolucija o nacionalnem programu 

izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje od 2021 do 2030 v pripravi oz. v javni 

razpravi in bo predvidoma sprejeta konec leta 2021. Resolucija o Nacionalnem programu 

izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji je temeljni strateški dokument, ki pokriva 

izobraževanje odraslih v Republiki Sloveniji in je podlaga za načrtovanje razvoja in izvajanja 

aktivnosti izobraževanja odraslih na nacionalni in lokalni ravni. 



 

Mestna občina Maribor je leta 2020 sprejela Razvojni program izobraževanja odraslih v Mestni 

občini Maribor 2020 – 2024 (v nadaljevanju: RPIO MOM 20-24), s katerim sistemsko in 

razvojno pristopa k strategiji vseživljenjskega učenja ter spodbuja večjo vključenost vseh 

odraslih v izobraževanje. 

 

Z LPIO MOM 2022 se določajo izobraževalni programi in dejavnosti, ki bodo v letu 2022 

sofinancirani iz proračuna Mestne občine Maribor. Temeljna podlaga LPIO MOM 2022 je ZIO-

1. Z izobraževalnimi programi in dejavnostmi se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, razen po 

programu osnovna šola za odrasle. 

 

Iz dokumenta so razvidni opisi programov, predviden obseg sredstev, viri financiranja ter 

kazalniki spremljanja posameznih programov (predvideno število vključenih udeležencev, 

pričakovani učinki programa). 

 

Programi so pripravljeni v skladu s prednostnimi področji, ki so opredeljena v RPIO MOM 20-

24, izpeljani pa bodo na klasičen način oz. bodo v primeru trajanja epidemije COVID-19 

prilagojeni izvajanju na daljavo oz. v virtualnem okolju. 

 

LPIO MOM 2022 je pripravljen v sodelovanju z javnim zavodom Andragoški zavod Maribor– 

Ljudska univerza, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Maribor. 

 

 

2. CILJI NA LETNI RAVNI 
 

LPIO MOM 2022 bo sledil ciljem izobraževanja odraslih v Sloveniji, ki so opredeljeni tudi v ZIO-

1 in RPIO MOM 20-24: 

1) dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti, 

2) povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva, 

3) izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje ter omogočati dostop do 

kakovostnih izobraževalnih in učnih možnosti, 

4) spodbujati nižje izobražene in druge ranljive skupine za izobraževanje in učenje ter 

izboljšati splošno izobraženost, 

5) omogočati pridobivanje splošnih in poklicnih zmožnosti za osebnostno rast, aktivno 

delovanje v skupnosti in na trgu dela, 

6) krepiti solidarnost, sodelovanje in izmenjavo znanja ter izkušenj med generacijami. 

 
 

3. UKREPI (PROGRAMI) IN KAZALNIKI PO PREDNOSTNIH PODROČJIH 

 

Za dosego ciljev so programi v LPIO MOM 2022 pripravljeni v skladu s prednostnimi področji, 

ki so opredeljena v RPIO MOM 20-24. Programi bodo izpeljani na klasičen način oz. bodo v 

primeru trajanja epidemije COVID-19 prilagojeni izvajanju na daljavo oz. v virtualnem okolju. 

V primeru izvajanja programov na daljavo pričakujemo približno enako število udeležencev. 

 
3.1. Splošno izobraževanje odraslih (prvo prednostno področje) 

 

Program: Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Beremo in pišemo skupaj (UŽU-

BIPS) 



Opis programa: Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini od 6 do 8 staršev, ki 

obiskujejo program hkrati s svojimi otroki. Program traja 50 šolskih ur; 25 ur se izpelje v obliki 

vodenega domačega dela. Delo vodi usposobljen učitelj.    

Predviden obseg sredstev: 2.760,00 EUR 

Predvideno število vključenih udeležencev: 12 - 16 vključenih udeležencev, 2 izvedbi letno, 

1 izvedba 50 šolskih ur. 

Pričakovani učinki programa: Pomagati staršem pri spoznavanju načinov spodbujanja in 

motiviranja otroka za šolsko delo, razvijanje sodelovalnega učenja. Hkrati starši osvežujejo 

tudi lastno znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov. Posameznikom 

pomaga pri preseganju težav s pismenostjo in posledično pri dejavnejšem sodelovanju v 

družbi. 

Ciljne skupine: Program je namenjen manj izobraženim staršem, ki imajo otroka v prvem 

triletju devetletke in mu želijo pomagati pri šolskem delu, pa ne vedo, kako.  

Način izvedbe: Klasični način oz. v virtualnem okolju. 

 

Program: E-Frepy, digitalna pomoč pri učenju  

Opis programa: Usposabljanje za rabo digitalnega pripomočka (digitalnih iger Frepy), ki na 

zabaven način motivira otroka k utrjevanju opismenjevanja in premagovanju učnih težav, 

redno izvajanje aktivnosti Frepy in osveščanje staršev o potrebah otroka z učnimi težavami. 

Skupina šteje od 6 do 8 udeležencev (staršev z otroki). 

Predviden obseg sredstev: 2.460,00 EUR 

Predvideno število vključenih udeležencev: 18 - 24 vključenih udeležencev, 3 izvedbe 

letno, 1 izvedba 20 šolskih ur. 

Pričakovani učinki programa: osvojene osnovne veščine za pomoč otroku pri učenju, 

poznavanja in uporaba digitalnega programa za podporo učenju. 

Ciljne skupine: Manj izobraženi starši otrok z učnimi težavami in otroci. 

Način izvedbe: Klasični način oz. v virtualnem okolju. 

 

Program: Tabor za mlade z manj priložnostmi 

Opis programa: Program je namenjen mladim, ki se vsakodnevno spopadajo z različnimi 

ovirami (telesna oviranost, bolezni, učne težave, socialno-ekonomski status družine, smrt 

staršev, spolna in verska diskriminacija, krajevna oddaljenost…), ki jim onemogočajo mirno, 

uspešno in srečno obdobje mladostništva. Tabor obsega skupno pet dni izobraževalno-

svetovalnih aktivnosti, aktivnega poslušanja, izkustvenega učenja, učenja v naravi, simulacij, 

iger vlog, socialno-animacijskih aktivnosti ipd. 

Predviden obseg sredstev: 3.000,00 EUR 

Predvideno število vključenih udeležencev: 8 - 12 vključenih udeležencev, 1 izvedba letno, 

5 delovnih dni. 

Pričakovani učinki programa: Socialna vključenost, izboljšanje samopodobe, zvišana 

samozavest, učenje učenja, načrtovanje kariere, izdelava osebnega akcijskega načrta ipd. 

Ciljne skupine: Mlajši odrasli od 16. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki so opustili redno 

šolanje, iščejo svoje mesto na trgu dela in so v socialno-ekonomsko depriviligiranem položaju. 

Način izvedbe: Klasični način. 

 

Program: Tematske delavnice 

Opis programa: Sodobne oblike učenja odraslih v obliki študijskih krožkov, ki potekajo v 

manjši skupini (5 do 12 udeležencev), kjer se odrasli učijo drug od drugega. Predvidene 



delavnice: likovne, bralne, ročnodelske, zeliščarske, o zdravem načinu življenja ipd. Program 

spodbuja širši krog udeležencev vseh generacij k neformalnemu učenju in vseživljenjskemu 

izobraževanju. 

Predviden obseg sredstev: 9.900,00 EUR 

Predvideno število vključenih udeležencev: 50 - 60 vključenih udeležencev, 10 izvedb 

letno, 1 izvedba 25 šolskih ur. 

Pričakovani učinki programa: Neformalno učenje, socialno vključevanje, medgeneracijsko 

učenje. 

Ciljne skupine: Vsi odrasli. 
Način izvedbe: Klasični način oz. v virtualnem okolju. 

 

Program: E-Rom 

Opis programa: Program je namenjen Romom, s pomočjo katerega usvajajo osnovno 

funkcionalno pismenost (izpolnjevanje obrazcev, kratki vzorci praktičnega sporočanja: prošnja, 

opravičilo, pritožba, življenjepis) in digitalno pismenost (e-naslov, socialna omrežja, varnost na 

spletu), s poudarkom na uporabi e-storitev (e-uprava, e-zdravstvo, m-bančništvo, e-asistent). 

Skupina šteje od 6 do 12 udeležencev. 

Predviden obseg sredstev: 1.580,00 EUR 

Predvideno število vključenih udeležencev: 12 - 24 vključenih udeležencev, 2 izvedbi letno, 

1 izvedba 20 ur. 

Pričakovani učinki programa: Funkcionalna pismenost v konkretnih situacijah, usvojitev 

uporabnih digitalnih storitev. 

Ciljne skupine: Romi. 

Način izvedbe: Klasični način oz. v virtualnem okolju. 

 

Program: Delavnice o zdravem načinu življenja 

Opis programa: V okviru programa udeleženci spoznavajo osnove zdravega načina 

prehranjevanja (sestava in število obrokov, kalorična vrednost hrane), posledice nepravilnega 

načina prehranjevanja, kako ohranjati in izboljšati zdravje s primernimi fizičnimi aktivnostmi, 

načela zdravja na delovnem mestu in preprečevanja posledic neenakomernih fizičnih 

obremenitev, kako ohranjati duševno zdravje. Skupina šteje od 8 do 12 udeležencev. 

Predviden obseg sredstev: 4.250,00 EUR 

Predvideno število vključenih udeležencev: 40 - 60 vključenih udeležencev, 5 izvedb letno, 

1 izvedba 20 šolskih ur. 

Pričakovani učinki programa: Osveščenost o pomenu zdravega načina življenja, usvojitev 

praktičnih znanj za vzdrževanje fizičnega in duševnega zdravja. 

Ciljne skupine: Vsi odrasli. 

Način izvedbe: Klasični način oz. v virtualnem okolju. 

 

Program: Programi za dvig kvalitete življenja 

Opis programa: Z vključitvijo v programe bodo udeleženci aktivno preživljali prosti čas, se 

družili in povezovali, tudi v virtualnem okolju. Naučili se bodo komunikacijskih in digitalnih 

spretnosti, sporazumevati v tujem jeziku, spoznati družbene medije in virtualno okolje ter 

spoznavati mobilne naprave in njihove možnosti.  

V okviru programa bodo ponujeni:  

-  začetni in osvežitveni jezikovni tečaji, 30 ur na izvedbo (angleščina, nemščina, 

italijanščina);  

-  komunikacijske delavnice, 4 ure na izvedbo;  



-  računalniški programi, 20 ur na izvedbo (tečaji računalništva, svetovni splet in 

elektronska pošta, Androidne mobilne naprave – uporaba in prednosti). 

Udeleženci se bodo srečevali enkrat tedensko v dopoldanskem času. Skupine štejejo od 8 do 

12 udeležencev.  

Predviden obseg sredstev: 8.560,00 EUR 

Predvideno število vključenih udeležencev: 88 - 132 vključenih udeležencev, 3 izvedbe 

krajših jezikovnih tečajev (30 šolskih ur), 5 izvedb komunikacijskih delavnic (4 ure) in 3 izvedbe 

računalniškega programa (20 ur). 

Pričakovani učinki programa: Neformalno učenje, socialno vključevanje, izboljšanje znanja 

in spretnosti na različnih področjih.  

Ciljne skupine: Vsi odrasli.  

Način izvedbe: Klasični način oz. v virtualnem okolju. 

 
3.2. Izobraževanje za dvig izobrazbene ravni odraslih (drugo prednostno področje) 
 

Program: Osnovna šola za odrasle 

Opis programa: Program devetletne osnovne šole za odrasle je namenjen tistim, ki so izpolnili 

osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja. Vpišejo 

se lahko tudi odrasli, stari več kot 15 let, ki niso izpolnili osnovnošolske obveznosti. V okviru 

programa se pridobi javnoveljavna izobrazba. 

Predviden obseg sredstev: 16.596,00 EUR - financiranje materialnih stroškov za izvedbo 

programa. 

Predvideno število vključenih udeležencev: 50 - 60 vključenih udeležencev, 2.252 šolskih 

ur. 

Pričakovani učinki programa: Uspešen zaključek formalnega izobraževanja, izpolnjeni 

pogoji za nadaljevanje izobraževanja ali za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, 

izboljšana funkcionalna pismenost, izpolnjevanje pogojev za zasedbo manj zahtevnih delovnih 

mest. 

Ciljne skupine: Odrasli z nedokončano osnovno šolo. 

Način izvedbe: Klasični način oz. v virtualnem okolju. 

 
3.3. Usposabljanje in izobraževanje za potrebe dela (tretje prednostno področje) 

 

Program: Odprtih oči na trg dela 

Opis programa: Višja raven uporabe informacijsko-komunikacijskih znanj, poslovni jezik in 

veščine za naprednejše iskanje dela. Skupina šteje od 8 do 12 udeležencev. 

Predviden obseg sredstev: 3.600,00 EUR 

Predvideno število vključenih udeležencev: 16 - 24 vključenih udeležencev, 2 izvedbi letno, 

1 izvedba 50 šolskih ur. 

Pričakovani učinki programa: Usvojitev novih računalniških spretnosti, boljše poznavanje in 

uporaba poslovnega jezika, poznavanje portalov za naprednejše oblike iskanja zaposlitve. 

Ciljne skupine: Mladi brezposelni diplomanti. 

Način izvedbe: Klasični način oz. v virtualnem okolju. 

 

Program: Tečaji tujih jezikov 

Opis programa: Jezikovni tečaji splošnega jezika (angleščina, nemščina, italijanščina) na 

različnih ravneh, odvisno od predznanja udeležencev. Skupina šteje od 8 do 12 udeležencev. 

Predviden obseg sredstev: 9.000,00 EUR 



Predvideno število vključenih udeležencev: 48 - 72  vključenih udeležencev, 6 izvedb letno, 

1 izvedba 60 šolskih ur. 

Pričakovani učinki programa: Udeleženci izboljšajo bralno razumevanje ter pisno in govorno 

sporočanje. 

Ciljne skupine: Vsi odrasli. 

Način izvedbe: Klasični način oz. v virtualnem okolju. 

 

Program: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak 

Opis programa: Osnovna funkcionalna pismenost v slovenskem jeziku, veščine iskanja, izbire 

in rabe informacij, obvladovanje običajnih socialnih situacij, dejavno vključevanje v skupnost, 

temeljno računalniško opismenjevanje, načrtovanje izobraževanja in zaposlovanja. Skupina 

šteje od 6 do 12 udeležencev. 

Predviden obseg sredstev: 3.690,00 EUR 

Predvideno število vključenih udeležencev: 6 - 12 vključenih udeležencev, 1 izvedba letno, 

1 izvedba 120 šolskih ur. 

Pričakovani učinki programa: Funkcionalna pismenost v slovenskem jeziku v konkretnih 

situacijah, usvojitev osnovnih digitalnih veščin, doseganje večje samostojnosti in socialne 

vključenosti, motiviranost za izobraževanje in vseživljenjsko učenje. 

Ciljne skupine: Manj izobraženi odrasli, priseljenci. 

Način izvedbe: Klasični način oz. v virtualnem okolju. 

 

Program: Računalniško izobraževanje 

Opis programa: Program zajema različna izobraževanja s področja informacijsko-

komunikacijske tehnologije (Word, Excel, Powerpoint, elektronska pošta, napredna uporaba 

svetovnega spleta). Program je prilagojen predznanju posameznika. Skupina šteje od 8 do 12 

udeležencev. 

Predviden obseg sredstev: 4.170,00 EUR 

Predvideno število vključenih udeležencev: 24 - 36 vključenih udeležencev, 3 izvedbe 

letno, 1 izvedba 40 šolskih ur. 

Pričakovani učinki programa: Pridobitev novih znanj s področja IKT.  

Ciljne skupine: Vsi odrasli. 

Način izvedbe: Klasični način oz. v virtualnem okolju. 

 

Program: Podjetnost kot priložnost 

Opis programa: V okviru programa udeleženci spoznavajo oblike podjetij, potrebna finančna 

sredstva za poslovanje, postopek registracije podjetja, poslovni načrt, mreženje in primere 

dobrih praks. Skupina šteje od 8 do 12 udeležencev. 

Predviden obseg sredstev: 2.030,00 EUR 

Predvideno število vključenih udeležencev: 8 - 12 vključenih udeležencev, 1 izvedba letno, 

1 izvedba 25 šolskih ur. 

Pričakovani učinki programa: Spoznavanje osnov podjetništva, pogojev, usvojitev 

podjetniških veščin in spretnosti.  

Ciljne skupine: Vsi odrasli. 

Način izvedbe: Klasični način oz. v virtualnem okolju. 

 
 
 



4. OBSEG SREDSTEV, KI SE ZAGOTOVI V OBČINSKEM PRORAČUNU ZA 
IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA 

 

V proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 je skupaj zagotovljenih 71.596,00 EUR, in 

sicer za: 

 prvo prednostno področje »Splošno izobraževanje odraslih«: 32.510,00 EUR; 

 drugo prednostno področje »Izobraževanje za dvig izobrazbene ravni odraslih«: 

16.596,00 EUR; 

 tretje prednostno področje »Usposabljanje in izobraževanje za potrebe dela«: 22.490,00 

EUR. 

 

 

5. PRISTOJEN ORGAN MESTNE UPRAVE ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA 
LETNEGA PROGRAMA 
 

Spremljanje izvajanja ter sofinanciranje programov izobraževanja odraslih bo potekalo v okviru 

organa mestne uprave pristojnega za izobraževanje. Za izvedbo programov je odgovoren 

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza. Zavod pripravi poročilo o izvajanju letnega 

programa izobraževanja odraslih dvakrat letno, in sicer delno poročilo za obdobje januar – junij 

tekočega leta do 15. julija in zaključno poročilo do 31. januarja za preteklo koledarsko leto. 

 

 

6. ZAKLJUČEK 

 
Na področju izobraževanja odraslih se srečujemo s številnimi izzivi in priložnostmi. 

Izobraževanje odraslih ima pozitivne učinke, ki se kažejo tako na ravni posameznika in družbe, 

kot tudi organizacije in gospodarstva. Vseživljenjsko učenje namreč predstavlja način za 

zmanjšanje socialne izključenosti in revščine ter spodbujanje aktivnega sodelovanja v družbi.  

 

Lokalna skupnost si prizadeva povečati vključenost nizko izobraženih, starejših, brezposelnih 

in zaposlenih v manj zahtevnih poklicih v izobraževalne programe, ki posameznikom 

omogočajo prenosljivost veščin in večjo prilagodljivost na trgu dela. Vključenost v 

izobraževanje in pridobljena izobrazba namreč pozitivno vplivata tudi na posameznikov 

osebnostni razvoj, njegovo socialno vključenost in družbeno kohezijo. 

 

Mestna občina Maribor z LPIO MOM 2022 spodbuja vseživljenjsko učenje in večjo vključenost 

vseh odraslih v izobraževanje. S sodobnimi izobraževalnimi vsebinami neformalnega in 

formalnega vseživljenjskega učenja želi prebivalcem omogočiti dobro usposobljenost za delo 

ter višjo kakovost življenja. 

 

Z znanjem do novih priložnosti. 

 

Župan Mestne občine Maribor 

Aleksander Saša ARSENOVIČ 

Številka: 603-5/2021-1 

Datum: 18. 11. 2021 

 


