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Izvajalcem izobraževanja odraslih 
 
po elektronski pošti 
 

Številka:  6036-4/2011/6 
Datum:  7. 7. 2011 
 
 
 
 
Zadeva:  Novice Sektorja za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in 

šport – NoviSIO – 6/2011 
 
 

1. Razpis za vpis 
 

30. junija 2011 je izšel Razpis za vpis odraslih v šolsko leto 2011/2012. Za udeležence 
izobraževanja odraslih je pomembno, da ga poznajo, pri čemer smo prepričani, da boste zato 
poskrbeli. 
 
 

2. Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju 
 
V Uradnem listu številka 44/2008 je objavljen Pravilnik o obrazcih javnih listin v 
srednješolskem izobraževanju, ki v 5. točki 2. člena navaja tudi izobraževanje odraslih.  
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200844&stevilka=1951.  
 
Na koncu pravilnika je predloga potrdila: http://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-044-01951-
OB~P048-0000.PDF,ki ga uporabite za posebne javno veljavne programe za odrasle, ki ne 
dajejo formalne izobrazbe (PUM, UŽU, RPO, jezikovni programi). 
 
 

3. Pomembni dogodki in izvajanje različnih projektov v praksi izobraževanja odraslih 
v juniju 2011 
 

• Ob zaključku projekta Partnerstva – Stari starši in vnuki je v sredo, 8. 6. 2011, na Ljudski 
univerzi Jesenice potekala zaključna konferenca. Na konferenci so sodelujoči  predstavili 
ozadje projekta, njegov potek in rezultate. Povzeli so spoznanja o pomenu 
medgeneracijskega sožitja in e-vključenosti starejših, izmenjali izkušnje in spoznali primere 
dobre prakse. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200844&stevilka=1951
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-044-01951-OB%7EP048-0000.PDF,ki
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-044-01951-OB%7EP048-0000.PDF,ki
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• Mreža slovenskih Borz znanj je organizirala drugi Sejem znanja, ki je bil v soboto   
11. 6. 2011, na Lonki v Izoli. Na stojnicah so se predstavili člani borze znanja v Sloveniji, s 
svojimi specifičnimi znanji in veščinami.  

• Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je bil 16. 6. 2011 nosilec zaključne konference 
projekta Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – 
Partnerstva: Vseživljenjsko učenje za razvoj podeželja (VURP); predstavljeni so bili 
rezultati projekta, odprta je bila razstava izdelkov nastalih v projektu in premierno prikazan 
izobraževalno promocijski film z naslovom Lan je lan, z njim je delo leto in dan. 

 

4. Napoved: Mednarodna konferenca in Grundtvig & Leonardo da Vinci kontaktni 
seminar »Odrasli s posebnimi potrebami v vseživljenjskem učenju«  

Med 6. in 9. oktobrom 2011 bo v Kranjski gori, v hotelu Larix, potekala mednarodna konferenca 
in kontaktni seminar namenjen povezovanju in mreženju institucij, ki se ukvarjajo z odraslimi s 
posebnimi potrebami.  
 
Aktivnosti konference bodo namenjene obravnavi vsebin ciljnih skupin odraslih, kot so: vidno, 
slušno, duševno in fizično prizadeti. 
 
Več si lahko preberete na spletnih straneh CMEPIUS-a:  
http://www.cmepius.si/dogodki/kontaktni/gru_leo-kontaktni.aspx  
 
 

5. Konferenca 'European Basic Skills Network' - EBSN (27. – 29. 6. 2011, Vaduz) 
 
Evropska mreža temeljnih zmožnosti (Basic Skills Network) je neodvisna nevladna mreža, 
ustanovljena v juniju 2011, registrirana v Švici, ki združuje različne akterje raziskovalnega in 
razvojnega področja ter politike izobraževanja odraslih. Članice evropske mreže so različne 
ustanove v posameznih državah v Evropi in zunaj evropskih meja (razvojne in raziskovalne 
inštitucije, ministrstva in drugi akterji, ki delujejo v posameznih državah na področju temeljnih 
zmožnosti). 
 
Iz Slovenije je v fazi priprav na formalno mrežo v članstvo vstopil Andragoški center Slovenije, 
ki s svojim strokovnim delom sodeluje s predstavniki drugih država v različnih razvojnih in 
raziskovalnih projektih. V letu 2012 je načrtu vstop Ministrstva za šolstvo in šport, ki bo eno od 
sedmih doslej, pridruženo tej mreži. 
 
Temeljni namen in cilj mreže in povezovanja na tej ravni je sledenje trendom, raziskovalnim 
rezultatom, primerjavam in oblikovanju ustrezne usmeritve v politikah posameznih držav za 
ustrezno urejanje razvoja temeljnih zmožnosti njenih državljanov. 
 
Več o programu konference in Evropski mreži si lahko ogledate na spletni povezavi: 
http://www.basicskills.eu/. Organizator bo v poletju 2011 dodal tudi predstavitve in gradivo 
konference v Vaduzu. 

 
 

6. Zaključek šolskega leta 

Ob zaključku šolskega leta vam želimo uspešen zaključek in lepe počitnice. 

 
 
 

http://www.cmepius.si/dogodki/kontaktni/gru_leo-kontaktni.aspx
http://www.basicskills.eu/
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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. 


