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Številka:  6036-4/2011/7 

Datum:  29. 7. 2011 

 

 

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

šport – NoviSIO – 7/2011 

 

1. Poziv za oddajo poročil (računi/zahtevki) 

 

Vse izvajalce programov in dejavnosti izobraţevanja odraslih (financiranje oziroma 

sofinanciranje programov po razpisu za sofinanciranje programov za izobraţevanje odraslih v 

letu 2011, aktivnosti TVU 2011, študijskih kroţkov, središč za samostojno učenje, borz znanja, 

programov in aktivnosti zdruţenj in asociacij) prosimo, da za vse opravljene programe in 

dejavnosti čim prej oddate poročila v aplikacijo za spremljanje uresničevanja ReNPIO in 

pošljete račun/zahtevek na Ministrstvo za šolstvo in šport. 

 

2. Najava javnega razpisa  

 

V novicah sektorja smo v mesecu marcu napovedali predvideno objavo razpisa iz sredstev 

Evropskega socialnega sklada in sicer za programe neformalnega izobraževanja odraslih in 

usposabljanja strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Vsem zdruţenjem in 

asociacijam, ki ste nam posredovali vsebinske predloge in pobude, se zahvaljujemo. Razpis 

bo, po sedanji oceni poteka aktivnosti, objavljen v sredini septembra 2011.  V primeru 

spremembe napovedi oziroma o datumu objave v Uradnem listu vas bomo obvestili. 

 

3. Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja 

 

Izvajalci javno veljavnih programov ste bili v obvestilu ministrstva »Centralna evidenca  

udeleţencev vzgoje in izobraţevanja – navodila za pripravo podatkov masovnega  

vnosa« (št. 4300-79/2011) dne, 8. 6. 2011 obveščeni, da si uredite dostop do aplikacije 

CEUVIZ. Zahtevek za dostop oddate na Portalu MŠŠ (http://portal.mss.edus.si) preko aplikacije 

»e-Vloga«. 

 

 Vse izvajalce, ki ustreznega dostopa še niste pridobili pozivamo, da ga uredite čim prej, da bo  

vnos v centralno evidenco z novim šolskim letom potekal nemoteno. 

 

Izvajalcem izobraţevanja odraslih 

 

po elektronski pošti 

 

http://portal.mss.edus.si/
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4. Zlati maturantje tudi iz vrst odraslih 

 
V petek, 15. julija 2011, je na Ljubljanskem gradu potekal slavnostni sprejem zlatih maturantov, 
ki so v letošnjem letu  na poklicni, splošni in mednarodni maturi 2011 (zimski in spomladanski 
rok), dosegli vse moţne točke. Med 48 najboljših maturantov v Sloveniji se je uvrstilo tudi pet 
odraslih, ki so zaključili srednješolske programe v organizacijah za izobraţevanje odraslih. Več 
o rezultatih spomladanskega roka si lahko preberete na spletni strani: 
http://www.mss.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/55/7050/43d2945ee8/. 
 
Ob tej priloţnosti v imenu sodelavcev Sektorja za izobraţevanje odraslih z velikim ponosom 
čestitamo za 'zlate doseţke' maturantom in strokovnim sodelavcem v organizacijah za 
izobraţevanje odraslih: Barbari Berglez (Andragoški zavod Maribor - ljudska univerza), Špeli 
Markovič ( UPI - Ljudska univerza Ţalec), Mojci Urh (Ljudska univerza Kranj), Nataši Vrhnjak 
(DOBA, Evropsko poslovno izobraţevalno središče) in Alenki Zabret (UPI - Ljudska univerza 
Ţalec). 

5. Napoved posvetov in konferenc  

Ministrstvo za šolstvo in šport (so)financira različne strokovne dogodke, ki bodo v drugi polovici 
leta 2011 potekali v organizaciji javnih zavodov, zdruţenj in asociacij izobraţevanja odraslih. 
 
Da si boste laţe načrtovali čas za usklajevanje vseh delovnih aktivnosti prilagamo seznam 
dogodkov po kronološkem zaporedju: 
 
1)       13. - 14. 9. 2011 konferenca: Staranje in prostovoljstvo v luči vseživljenjskega  

učenja (ZLUS), Portoroţ 
2)         6. - 9. 10. 2011 konferenca in seminar: Odrasli s posebnimi potrebami v  

vseživljenjskem učenju (CMEPIUS), Kranjska Gora 
3)               15. 9. 2011 konferenca: Znaš – nauči drugega (U3ŢO), Ljubljana 
4)             20. 10. 2011 zaključna konferenca: Izobraževanje in usposabljanje strokovnih  

delavcev v izobraževanju odraslih (ACS), Portoroţ 
5)             25. 10. 2011 konferenca: Vloga nevladnih organizacij v izobraževanju  

odraslih (U3ŢO), Ljubljana 
6)     26. - 27. 10. 2011 konferenca: Kriza kot izziv (DOIO) 
7)*    15. - 16. 11. 2011 Letni posvet v izobraţevanju odraslih 2011:  
    ali 22. - 23. 11. 2011  Izobraževanje odraslih kot odgovor na vrednote v globalni družbi  
                                                                                               (MŠŠ -  organizacija ACS), Maribor      
8)               7. 12. 2011 konferenca na temo priznavanja neformalno pridobljenega znanja  

(ACS), Ljubljana 
*(točen datum bo javljen naknadno) 

 
 

 

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. 

http://www.mss.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/55/7050/43d2945ee8/

