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Zadeva:  Novice Sektorja za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in 

šport – NoviSIO – 4/2011 

 

 

1. Opravljanje poklicne mature po izteku izobraževalnega programa 

 

Zaključevanje programov in opravljanje poklicne mature po izteku veljavnosti 

izobraževalnih programov je med pogostimi vprašanji v poklicnem in srednješolskem 

izobraţevanju. Za boljšo nazornost navajamo primer zaključevanja obveznosti po 

izobraţevalnem programu Tehnik zdravstvene nege (Uradni list 1/00): 

 kandidati so se zadnjič vpisali v 1. letnik izobraţevalnega programa Tehnik zdravstvene 

nege v šolskem letu 2007/08 (naslednje šolsko leto je ta program nadomestil 

izobraţevalni program:Zdravstvena nega (53/08); 

 udeleţenci izobraţevanja odraslih zaključujejo izobraţevanje po tem izobraţevalnem 

programu v šolskem letu 2010/11; 

 izobraţevalni program se izteče 31. 8. 2011; 

 udeleţenci izobraţevanja odraslih lahko opravljajo manjkajoče obveznosti po tem 

izobraţevalnem programu najkasneje do 31. 8. 2013; 

 udeleţenci izobraţevanja odraslih lahko opravljajo poklicno maturo po tem 

izobraţevalnem programu najkasneje v jesenskem izpitnem roku 2013; 

 udeleţenci izobraţevanja odrasli, ki bodo v jesenskem izpitnem roku 2013 neuspešni, 

lahko naslednjič opravljajo poklicno maturo le po novem izobraţevalnem programu 

Zdravstvena nega (po predhodno opravljenih morebitnih predmetnih izpitih). 

 

V skladu z veljavno zakonodajo kandidata ni mogoče vpisati v izobraţevalni program tik pred 

iztekom njegove veljavnosti (na primer v avgustu 2011). 

 

 

2. Poplačilo plač za organizatorje izobraževanje odraslih v javnih organizacijah  

 

Podrobnejši pregled poročil in metodologije poročanja o izvajanju izobraţevanja odraslih in 

financiranju dela organizatorjev izobraţevanja odraslih v javnih organizacijah izobraţevanja 

odraslih v skladu z 29. členom Zakona o izobraţevanju odraslih (Ur. l. 12/96; 110/2006) je 

pokazal, da je potrebno, zaradi več razlogov (prenove in novih pristopov pri vrednotenju  

Izvajalcem izobraţevanja odraslih 

 

po elektronski pošti 

 



 

poklicnega in srednješolskega izobraţevanja, različnih oblik izvajanja programov, spremembe 

plačne zakonodaje,…) prenoviti metodologijo poročanja za uveljavljanje stroškov plač 

organizatorjev izobraţevanja odraslih. Zdruţenjem javnih organizacij za izobraţevanje odraslih, 

katerih članice izvajajo programe izobraţevanja odraslih, smo ţe posredovali pobudo za 

oblikovanje predloga novih podlag. Te naloge so opredeljene v predlogu za letne pogodbe 

sodelovanja Zdruţenj in asociacij izobraţevanja odraslih z Ministrstvom za šolstvo in šport. 

 

 

3. Sofinanciranje dejavnosti središč za samostojno učenje, študijskih krožkov in 

Borz znanja po Letnem programu izobraževanja odraslih v letu 2011 

 

V pripravah so razmestitve sredstev za sofinanciranje dejavnosti središč za samostojno učenje, 

financiranje Borze znanja in sofinanciranje študijskih kroţkov v letu 2011. Pri razmestitvah 

sredstev bomo upoštevali: 

- zakonske podlage (Zakon o izobraţevanju odraslih, Ur. l. št. 12/96, 110/06; Odredba o 

standardih in normativih v izobraţevanju odraslih, Ur. l. št. 43/00); 

- poročila izvajalcev o izpeljavi aktivnosti v preteklem šolskem letu; 

- poročila v aplikacijah za spremljanje dejavnosti in vodenje evidenc posameznih dejavnosti; 

- javni plačni sistem po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. št. 108/09-UPB13; 

13/2010; 59/2010; 85/2010; 107/2010); 

- Letni program izobraţevanja odraslih za leto 2011. 

 

 

4. Kratko poročilo rezultatov Javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja 

odraslih v letu 2011 

 

Javni razpis za sofinanciranje izobraţevanja odraslih v letu 2011 je bil s sklepom 6036-

3/2011/386 sprejet s strani ministra in objavljen v Uradnem listu števila 7/11, kjer je namenjenih 

482.747,66 EUR sredstev. 

 

Na javni razpis je prispelo 232 vlog 231 prijaviteljev. Po administrativnem pregledu je bilo 14 

vlog neustreznih za nadaljnjo obravnavo, 217 pa vsebinsko pregledanih po razpisnih merilih. Po 

razporeditvi točk je 84 prijaviteljev ustrezalo vsem pogojem, 133 je bilo zavrnjenih. Od vseh 

1875 prijavljenih programov, ki so ustrezali razpisnim pogojem je bilo izbranih 351 programov.  

 

Sama izvedba programov bo potekala v dvanajstih regijah. Najbolj pogosto izbrani vsebinski 

sklop programov je Spodbujanje in motivacija za učenje in učenje učenja v kar 28%, na drugem 

mestu je vsebinski sklop Nacionalna identiteta in usposabljanje za aktivno drţavljanstvo v 24%, 

sledi mu sklop Socialne kompetence (22%). 

 

 

5. Mednarodna zaključna Konferenca Akcijski načrt o izobraževanju odraslih: Za 

učenje je vedno pravi čas (It's allways a good time to learn)   

 

V Budimpešti je od 7. do 9. marca 2011,  ob zaključku predsedovanja Madţarske Evropski uniji,  

potekala mednarodna zaključna konferenca z naslovom Akcijski načrt o izobraževanju 

odraslih: Za učenje je vedno pravi čas. Na spletnem naslovu: http://adultlearning-

budapest2011.teamwork.fr/ si lahko ogledate program in fotogalerijo dogodka ter izvozite 

pomembne dokumente, povezane s spremljanjem izvajanja Akcijskega načrta v drţavah 

članicah. 

 

V obdobju od leta 2008 do 2010 se je pri Evropski Komisiji, Direktoratu za izobraţevanje in 

kulturo ter Enoti za Izobraţevanje odraslih in program Grundtvig delovala skupina predstavnikov 

ministrstev za izobraţevanje iz drţav članic, drugih socialnih partnerjev in nevladnih organizacij 

za izobraţevanje odraslih kot npr. Evropskega zdruţenja za izobraţevanje odraslih (European 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201013&stevilka=520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201059&stevilka=3273
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201085&stevilka=4554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010107&stevilka=5583
http://adultlearning-budapest2011.teamwork.fr/
http://adultlearning-budapest2011.teamwork.fr/


 

Associaction for the Education of Adults). Delovna skupina je oblikovala potrebo po analizi 

učinka reform v vseh sektorjih izobraţevanja in usposabljanja, izboljšanju kakovosti ponudbe v 

sektorju izobraţevanja odraslih, povečanju moţnosti za odrasle, da “napredujejo za eno 

stopnjo”, pospešitvi ocenjevanja spretnosti in socialnih kompetenc ter njihovo potrjevanje in 

priznavanju, hkrati pa tudi izboljšanje spremljanja sektorja izobraţevanja odraslih v drţavah 

članicah in na skupni evropski ravni. 

 

Prilagamo tri priloge v.pdf zapisu: 

 Poročilo delovne skupine predstavnikov drţav članic: 5-working-group-report.pdf  

 Poročilo drţave članice: country-report-si-final.pdf 

 Sporočilo komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru in Odboru regij: com558_si.pdf 

 

 

6. Usposabljanje mentorjev učne pomoči za brezposelne 

 

Tudi v letošnjem letu bomo skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje na Ministrstvu za šolstvo in 

šport organizirali usposabljanje mentorjev učne pomoči za brezposelne, ki bo potekalo 19. 5. 

2011, z začetkom ob 9. uri v prostorih Ministrstva, Masarykova 16, Ljubljana. 

 

 

7. V tej pomladi pomembni dogodki za izobraževanje odraslih v Sloveniji 

 

o Strokovni svet za izobraževanje odraslih bo v četrtek, 21. aprila 2011, na svoji 63. seji 

obravnaval tudi predlog novega programa Začetna integracija priseljencev, ki je bil v letu 

2010 preverjen v praksi, opravljena pa je bila evalvacija pilotne izvedbe programa; članom 

strokovnega sveta bodo strokovnjaki, raziskovalci predstavili tudi rezultate evalvacije in 

izhodišča prenove javno veljavnih programov PUM, UŢU in RPO;  

o pripravljamo Razpis za vpis odraslih v šolskem letu 2011/2012, ki bo izšel v juniju; 

o 12. maja 2011 se srečamo na osrednji prireditvi ob otvoritvi Tedna vseživljenjskega 

učenja, tokrat v Ţalcu, kjer bomo proslavili vsakoletne nagrajence širjenja kulture učenja in  

dodali promociji izobraţevanja odraslih in vseţivljenjskega učenja v Sloveniji nov pečat; 

o 2. junija 2011 bo minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič gostitelj visokih predstavnikov 

oblikovanja politike in sistemskega urejanja izobraţevanja odraslih iz drţav Jugo Vzhodne 

Evrope na temo oblikovanja triletnega poročila po ciljih CONFINTEA IV (Unescova 

konferenca, Belem, Brazilija) o uresničevanju le-teh v regiji JV Evrope. 

 

 
 

 

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. 

 

 

Priloge: 

- navedeni dokumenti v besedilu  

http://arhiv.acs.si/dokumenti/5-working-group-report.pdf
http://arhiv.acs.si/dokumenti/country-report-si-final.pdf
http://arhiv.acs.si/dokumenti/com558_si.pdf

