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Številka:  6036-4/2011/5 

Datum:  31. 5. 2011 

 

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

šport – NoviSIO – 5/2011 

 

 

1. Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje prireditev Tedna vseživljenjskega 

učenja v letu 2011 

 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev TVU v letu 2011 je bil s sklepom ministra 6036-

9/2011/73, 20. 5. 2011 in objavljen na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport - 

http://www.mss.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1

%5Bshow_single%5D=1129. Med 34 izbranih izvajalcev prireditev je bilo razdeljenih 20.000,00 

EUR sredstev. 

 

Vsem, ki ste kakorkoli prispevali k dogodku Tedna vseživljenjskega učenja se zahvaljujemo, saj 

ste ga s svojim sodelovanjem obogatili in prispevali k temu, da je bil uspešen. 

 

 

2. Poplačilo plač za organizatorje izobraževanj odraslih v javnih organizacijah 

 

Ministrstvo za šolstvo in šport je 20. 5. 2011 izvedlo izplačilo plač za organizatorje 

izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih za obdobje januar - april 

2011. 

 

 

3. Usposabljanje mentorjev nacionalnega programa javnega dela Učna pomoč 

 

V prostorih Ministrstva za šolstvo in šport je v četrtek, 19. maja 2011, potekalo usposabljanje 

mentorjev programa javna dela: Učna pomoč za brezposelne, ki sta ga organizirala Ministrstvo 

za šolstvo in šport in Zavod RS za zaposlovanje. V uvodu je gospa Mojca Ulaga  z Zavoda RS 

za zaposlovanje predstavila rezultate analize vprašalnika, ki so ga izpolnili  udeleženci učne 

pomoči v šolske letu 2009/2010. Ti potrjujejo uspešnost učne pomoči, saj so s pomočjo, ki jo 

prejemajo iz strani mentorjev, zadovoljni. Izrazili so željo po povečanju števila mentorjev in 

števila ur namenjenih učni pomoči. Zaskrbljujoč je podatek, da je kar 20 % anketiranih 
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brezposelnih, ki so vključeni v formalno izobraževanje trdilo, da niso bili seznanjeni z možnostjo 

učne pomoči brezposelnim. 

Mentorji učne pomoči, ki so se srečanja udeležili, so s strokovnjakinjo učnih tehnik in motivacije 

za učenje aktivno sodelovali v šest urnem programu pridobivanja dodatnih znanj in spretnosti za 

svoje delo. 

 

 

4. Okrožnica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih  

 

V priponki vam pošiljamo okrožnico Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje 

odraslih pri MŠŠ, kjer sta za organizacije izobraževanja odraslih aktualni predvsem 7. in 13. 

točka. 

 

 

5. Najava novega Javnega razpisa za programe neformalnega izobraževanja odraslih 

 

Pripravljamo nov razpis iz sredstev Evropskega socialnega sklada za programe neformalnega 

izobraževanja odraslih, s katerim bomo razpisali sredstva v višini 4.610.060,00 €, za obdobje 

2012 – 2014.  

Vključena bosta dva sklopa: 

A)  Izvajanje programov splošnega neformalnega izobraževanja, v okvirni vrednosti      

      3.110.060,00 €. 

B)  Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje programov splošnega neformalnega  

      izobraževanja, v okvirni vrednosti 1.500.000,00 €. 

 

 

6. Poziv k dopolnitvi/spremembi podatkov izvajalcev programov izobraževanja 

odraslih 

 

Zaradi ažuriranja baze podatkov in spletne strani Sektorja za izobraževanje odraslih, vas 

prosimo, da nam na elektronski naslov sio.mss@gov.si posredujete podatke vašega zavoda:   

naziv, naslov, kraj, odgovorna oseba, kontaktna oseba, davčna številka, matična številka, 

številka tekočega računa, telefonska številka, elektronski naslov, če so se ti spremenili v 

zadnjem letu oziroma prej, pa nimamo posodobljenih podatkov. 

 

 

7. Zgodilo se je: 

 

V četrtek, 26. maja 2011 smo se udeležili 15. Andragoškega kolokvija, ki ga je organiziral 

Andragoški center Republike Slovenija v sodelovanju z Gospodarsko zbornico z aktualnim 

naslovom Gospodarstvo v recesiji in izobraževanje odraslih. Domači strokovnjaki so nam 

predstavili svoje poglede na problematiko. Predstvaitve so dosegljive na spletni strani: 

http://tvu.acs.si/ak/2011/index.php?nid=612&id=292. 

Vsi prispevki in komentarji bodo objavljeni tudi v posebni publikaciji. 

 

 

8. Napoved dogodka: 

 

CONFINTEA VI - REGIONALNI POSVET O VLOGI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

 

V četrtek, 2. junija 2011, se bo odvijal regijski posvet o uresničevanju sklepov CONFINTEA VI v 

Jugovzhodni Evropi s področja izobraževanja odraslih. Na posvetu bodo sodelovali strokovnjaki 

izobraževanja odraslih in visoki predstavniki Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, 

Kosova, Albanije, Makedonije, Bolgarije, Romunije in Slovenije, Češke in Norveške. Srečanja 
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se bo udeležil tudi predsednik Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje iz Hamburga, 

gospod Arne Carlsen.  

 

Zbrane bo pozdravil dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport. 

 

Več o dogodku na spletni strain: 

http://www.mss.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/55/7003/a37a404413/.  

 

 

 

 
 

 

 

 

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: 

- okrožnica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih pri MŠŠ s prilogami 

(27.5.2011): Okvirni koledar splošne in poklicne mature v šolskem letu 2011/12, Okvirni koledar 

zaključnega izpita v šolskem letu 2011/12, Šolski koledar za šolsko leto 2011/12 

http://www.mss.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/55/7003/a37a404413/
http://arhiv.acs.si/dokumenti/okroznica_27_5_2011.pdf
http://arhiv.acs.si/dokumenti/okvirni_koledar_SM_in_PM_2011-2012.pdf
http://arhiv.acs.si/dokumenti/okvirni_koledar_ZI_2011-2011.pdf
http://arhiv.acs.si/dokumenti/okvirni_koledar_ZI_2011-2011.pdf
http://arhiv.acs.si/dokumenti/solski_koledar_2011-2012.pdf

