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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH – ORGANIZACIJE UPRAVIČENI PRIJAVITELJI 

1. Organizacije, ki ponujajo formalno, priložnostno in neformalno splošno nepoklicno izobraževanje 

odraslih1; 

ADULT EDUCATION 

Eligibility condition (1): education providers implementing eligible education programmes and 

activities in the field of adult education 

 

Upravičeni izobraževalni programi in 
aktivnosti / Eligible education programmes 
and activities 

Primeri organizacij, ki izvajajo te programe in 
aktivnosti / Examples of implementing 
organisations 

javnoveljavni izobraževalni program osnovne 
šole za odrasle, kot je opredeljeno v Zakonu 
o izobraževanju odraslih 

izvajalci, opredeljeni v 7. členu Zakona o 
izobraževanju odraslih 
 
 

javnoveljavni izobraževalni program za odrasle, 
po katerih se ne pridobi javnoveljavna 
izobrazba, kot je opredeljeno v Zakonu o 
izobraževanju odraslih  

 

izvajalci, opredeljeni v 18. členu Zakona o 
izobraževanju odraslih 
 
 

neformalni izobraževalni programi za odrasle, 
kot je opredeljeno v Zakonu o 
izobraževanju odraslih  

 

izvajalci, opredeljeni v 22. členu Zakona o 
izobraževanju odraslih 
 
 

dejavnosti na področju izobraževanja odraslih 
(svetovalne, raziskovalno-razvojne 
dejavnosti in druge dejavnosti), kot je 
opredeljeno v Zakonu o izobraževanju 
odraslih  

 

izvajalci, opredeljeni v 25. členu Zakona o 
izobraževanju odraslih 
 
 

priložnostnega izobraževanja, ki vsebinsko 
sledijo načelom in ciljem javnega interesa 
na področju izobraževanja odraslih ter 
vsebinam programov za neformalno 
izobraževanje odrasle, kot so opredeljeni v 
Zakonu o izobraževanju odraslih   

 

organizacije, ki po svoji glavni dejavnosti niso 
izobraževalne organizacije, vendar splošno 
nepoklicno izobraževanje odraslih izvajajo kot 
dodatno dejavnost (knjižnice, muzeji, galerije, 
arhivi, društva, instituti, zavodi za prestajanje 
kazni, razvojne agencije …) 

 

2. Lokalni in regionalni javni organi, usklajevalni organi in druge organizacije, ki opravljajo naloge na 
področju izobraževanja odraslih. 

 

                                                           
1 Ne glede na opredelitve, ki jih je določil pristojni nacionalni organ, upoštevajte, da se organizacije, ki izvajajo poklicno izobraževanje in 
usposabljanje za odrasle učence, običajno štejejo za ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja (in ne za ponudnike izobraževanja 
odraslih). Več informacij je na voljo v zadevnih opredelitvah na spletišču vaše nacionalne agencije. 
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Eligibility condition (2): local and regional public authorities, coordination bodies and other 

organisations with a role in the field of adult education 

 
 

Andragoški center Slovenije 

Zveza ljudskih univerz Slovenije 
Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije  
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje 
Združenje splošnih knjižnic Slovenije 
Skupnost muzejev Slovenije 
Občine – Oddelki za družbene dejavnosti 
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