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Številka:  6036-2/2012/1 

Datum:  16. februar 2012 

 

 Novice Sektorja za izobraževanje odraslih  
pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – 
NoviSIO – 1-2/2012 

 
 

 

1. Formalno izobraževanje brezposelnih oseb 

 

Ministrstvo je podpisalo pogodbo za formalno izobraževanje brezposelnih oseb z Zavodom RS 

za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod), v skladu s soglasjem Ministrstva za finance RS in na 

osnovi Načrta Aktivne politike zaposlovanja za leto 2012, ki ga je dne 8. 12. 2011, sprejela 

Vlada Republike Slovenije.  

 

V skladu z rezultati Analize Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2005-

2010, kjer v Sloveniji nismo dosegli načrtovanega rezultata 85 % odraslih, v starosti od 25-64 let 

z zaključeno srednješolsko izobrazbo, bodo sredstva prioritetno namenjena nadaljevanju 

oziroma zaključevanju programov srednješolskega izobraževanja.  
 

Zavod bo v okviru pogodbe za izvajanje programov formalnega izobraževanja vključeval 

brezposelne osebe, ki: 

- so že bile vključene v programe izobraževanja brezposelnih oseb v preteklih letih in v 

letu 2012 zaključujejo izobraževanje ter 

- so že bile vključene v programe izobraževanja brezposelnih oseb v preteklih letih in 

nadaljujejo izobraževanje (v oddelkih ali individualno) v programih poklicnih in srednjih 

tehniških strokovnih šol (prednostno: naravoslovno- tehniški programi oziroma 

deficitarni poklici). 

 

V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih (Ur. l. št., 12/96; 110/06) je mogoče 

organizacijsko izvedbo programov za odrasle prilagajati in vključitev udeležencev izobraževanja 

odraslih v programe formalnega izobraževanja izpeljati kadarkoli v šolskem letu.  

 

 

 

Izvajalcem izobraževanja odraslih 

 

po elektronski pošti 
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2. Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja 

 
Ministrstvo je na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št.: 20/2011) vzpostavilo centralno evidenco podatkov o udeležencih vzgoje in izobraževanja 
(CEUVIZ). Skladno s 135. b členom navedenega zakona morajo v to aplikacijo podatke za 
svoje udeležence vnesti vsi izvajalci javno veljavnih programov izobraževanja, kar pomeni vse 
udeležence, ki so vključeni v formalne programe izobraževanja in v posebne programe 
izobraževanja odraslih, ki so javno veljavni. 
 
CEUVIZ v prenovljeni obliki deluje tudi za vnos udeležencev izobraževanja odraslih pri  
srednjih šolah. Organizacija/zavod, ki ima organizacijske enote, podatke o vpisu odraslih v 
programe izobraževanja vnese k matičnemu zavodu oziroma centru in ne k posamezni 
organizacijski enoti ali šoli. Navodila za vnos podatkov v aplikacijo z video posnetkom so 
objavljena na Portalu Ministrstva (http://portal.mss.edus.si, desno zgoraj): Centralna evidenca 
udeležencev VIZ - Vprašanja in odgovori. 
 
Zaposleni, ki vnašajo podatke v CEUVIZ potrebujejo pravice dostopa in dela za izvedbo vnosa. 
Za vse vodje organizacij, ki jim certifikatov še niste priskrbeli, potrebne pravice dostopa 
do aplikacije uredite čim prej in posrbite za ustrezen vnos podatkov. Zahtevek za dodelitev 
pravic oddate z »e-Vloga«, ki je dostopna na Portalu Ministrstva. 
  
 

3. Informativni dan za izbrane izvajalce na Javnem razpisu za programe 

splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014 

 

V četrtek, 5. januarja 2012, smo v veliki dvorani Ministrstva organizirali informativni dan za vse 

izbrane izvajalce na Javnem razpisu za programe splošnega neformalnega izobraževanja 

odraslih od 2012 do 2014. Informativnega dne se je udeležilo 80 izvajalcev, kjer smo predstavili 

podrobnejši potek in rezultate razpisa ter jim posredovali ustrezne  informacij in navodila za 

nadaljnje delo. 

 

 

4. Nova navodila Ministrstva za izvajanje operacij ESS 

 

Od  20. 1. 2012 veljajo posodobljena Navodila Ministrstva za izvajanje operacij ESS (verzija 

2.5), ki so objavljena na spletnem  naslovu: http://www.mss.gov.si/si/solstvo/ 

strukturni_skladi/navodila_mss_za_izvajanje/#c17063. 

 

 

5. Nov naslov Ministrstva 

 

Zaradi združevanja ministrstev in preimenovanja v Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport (MIZKŠ) ter spremembe pravne osebe, so v procesu priprave: 

 

 pogodbe za sklenitev poslovnih razmerij z izbranimi izvajalci po Javnem razpisu za 

programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014. Vse 

izbrane izvajalce prosimo, da v skladu s prejetim sklepom ministra in obdobjem 

upravičenosti stroškov (od 1. 1. 2012 dalje) izvajate aktivnosti. 

 

 Javni razpis za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno 

pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014, katerega objavo 

načrtujemo do sredine marca 2012. 

 

  

 

http://portal.mss.edus.si/
http://www.mss.gov.si/si/solstvo/strukturni_skladi/navodila_mss_za_izvajanje/#c17063
http://www.mss.gov.si/si/solstvo/strukturni_skladi/navodila_mss_za_izvajanje/#c17063
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6. Dogodki in konference Evropske komisije 

 

6.1 Nacionalna konferenca 

 

20. marca 2012 bo v organizaciji konzorcija UNIP na Ministrstvu, potekala konferenca ob 

zaključku dve in pol letnega projekta, v veliki sejni sobi na Masarykovi 16, kjer bodo nosilec in 

partnerji predstavili rezultate razvojnega dela. Temeljni namen projekta: 
- zagotoviti kakovost, transparentnost in enoten pristop pri uvajanju novosti v 

izobraževalne organizacije, ki izvajajo izredno oziroma poklicno in strokovno 
izobraževanje za odrasle. 

 
Okvirni program zaključne konference s predstavitvijo rezultatov: 

 predstavitev usposabljanja za multiplikatorje in rezultate tega usposabljanja; 
 predstavitev usposabljanj, ki so jih usposobljeni multiplikatorji izpeljali na v 

organizacijah izobraževanja odraslih in rezultatov anketiranja udeležencev;  
 predstavitev IKT aplikacije in predstavitev delovanja strokovnih aktivov;  
 predstavitev nastajanja protokolov; 
 predstavitev promocijskih aktivnosti projekta UNIP; 
 evalvacija projekta in primerov konkretne izpeljave po razvitih protokolih in s pregledom 

razvitih orodij  - prikaz primerov iz prakse (izkušnje udeležencev in pozitivni učinki). 
 

6.2 Evropski dogodki 

 

V okviru dogodkov predsedovanja Danske Evropski skupnosti in načrtovanja ter spremljanja 

uresničevanja Resolucije Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje 

odraslih, napovedujemo dogodke: 

 27. februar 2012 (Bruselj) - Sestanek nacionalnih koordinatorjev držav članic za 

izvajanje in spremljanje uresničevanja Resolucije Sveta o prenovljenem evropskem 

programu za izobraževanje odraslih; 

 28. februar 2012 (Bruselj) - Konferenca 'One step up: European Agenda for Adult 

Learning lounch conference', z nacionalnimi koordinatorji in predstavniki usmerjanja 

politike držav članic o skupnih načrtih Evropske komisije pri promociji koristi 

opismenjevanja odraslih, zviševanju prepoznavnosti izobraževalne politike v medijih in 

promociji vloge izobraževanja odraslih pri usmerjevalcih politik; 

 1. – 2. marec 2012 (Bruselj) – Konferenca 'Reducing early school leaving, efficient 

and effective policies in Europe'. 

 

O vsebini in zaključkih vas bomo obveščali. 

 

 

 

 
Prosimo, da posredujte NoviSIO tudi tistim, za katere presodite, da bi bile te informacije zanje dobrodošle. 

V primeru, da ne želite prejemati tovrstnih novic, nas o tem obvestite z e-naslova, kamor smo vam 

obvestilo posredovali. 

 


