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Številka:  6036-4/2011/8 

Datum:  31. 8. 2011 

 

 

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

šport – NoviSIO – 8/2011 

 
1. Roki za oddajo poročil in računov 

 

Izvajalce, ki ste bili izbrani na: 

 - Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2011,  

 - Javnem razpisu za sofinanciranje prireditev TVU 2011, 

 -  koordinatorji prireditev TVU 2011, 

 -  izvajalc  Študijskih krožkov, Središč za samostojno učenje in Borze znanje,  

 

prosimo, da v skladu s pogodbenimi obveznostmi ustrezno izpolnite poročila in na Ministrstvo 

za šolstvo in šport posredujete račune oziroma zahtevke ter pripadajoče dokumente čim prej,  

torej v začetku septembra 2011.  

 

2. Najava Javnega razpisa za programe neformalnega izobraževanja odraslih od 

2012 do 2014 

 

Razpis bo objavljen 9. 9. 2011 ali 16. 9. 2011 v Uradnem listu RS. V objavi razpisa bo na 

naslovnici Navodil za prijavo objavljen tudi datum informativnega dneva za potencialne 

prijavitelje, ki bo potekal v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport. 

 

3. Zaključna konferenca “Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za 

izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo” 

 
Zaključna konferenca ESS projekta “Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za 
izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo”, ki je bil financiran iz sredstev 
ESS in v deležu iz sredstev MŠŠ, je potekala 23. avgusta 2011 v prostorih ZRC SAZU. 
 
Na konferenci so v delavničnem delu programa predstavili svoje aktivnosti na to temo 
predstavili tudi nekateri izvajalci izobraževanja odraslih, ki so sodelovali v projektu. 
 

Izvajalcem izobraževanja odraslih 

 

po elektronski pošti 
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4. GINCO (Grundtvig International Network of Cource Organisers) – vabilo na 

mednarodno konferenco 

 
Mednarodna konferenca bo potekala 7. – 11. decembra 2011 na Thessalonikiju v Grčiji. 
 
GINCO je konzorcij programov Grundtvig, ki vzpostavlja evropsko mrežo organizacij za 
izobraževanje odraslih, ki izvajajo programe Grundtvig. Njen temeljni namen je izmenjava 
strokovnega znanja, izboljšanje kakovosti Grundtvig programa, njegove boljše prepoznavnosti 
ter povezanosti pri načrtovanju novih programov Grundtvig. 
 
Več informacij na spletni povezavi: www.ginconet.eu 

5. Avgustovska Okrožnica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje 
odraslih 

Iz vsebine avgustovske okrožnice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje 

odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in šport, ki je izšla 25. 8. 2011, vam posredujemo 3. in 6. 

točko, ki sta povezani z izobraževanjem odraslih. 

 

3. Subvencioniranje prevoza dijakov in študentov višjih strokovnih šol 

 

Višina subvencije za prevoz dijakov in študentov višjih strokovnih šol je določena v odstotku na 

podlagi kriterijev, zapisanih v Pravilniku o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih 

strokovnih šol (Ur. l. RS št. 71/2007 - v nadaljevanju: pravilnik). Podatke za kriterije določene v 

pravilniku ministrstvo oziroma prevoznik pridobi na podlagi Vloge za dodelitev subvencije k 

ceni prevoza (v nadaljevanju: vloga), ki je priloga k pravilniku. Vloga je sestavljena iz treh 

delov. Prvi del (potrdilo zavoda) izpolni izobraževalni zavod, vključno z žigom in podpisom 

odgovorne osebe. Drugi del (potrdilo staršev) izpolni dijak, študent višjih strokovnih šol oziroma 

njegov zakoniti zastopnik. Tretji del (potrdilo prevoznika) pa izpolni prevoznik. Vloga je dostopna 

na naslovu: http://www.mss.gov.si/si/solstvo/srednjesolsko_izobrazevanje/prevozi_v_ss/ . 

 

V obdobju od aprila do junija 2011 so Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko 

šolstvo, znanost in tehnologijo ter Direkcija Republike Slovenije za ceste opravili neposreden 

nadzor pri naključno izbranih šestih prevoznikih. Nadzor je vseboval pregled celotne 

dokumentacije in podroben  pregled vzorca dijakov, študentov višjih strokovnih šol in študentov. 

Pri vseh prevoznikih iz vzorca pregledovanih smo ugotovili pomanjkljivosti.  

 

Ob nadzoru so bile ugotovljene napake tudi pri izpolnjevanju in potrjevanju vlog. Vsak 

dijak oziroma študent višjih strokovnih šol mora za pridobitev subvencije pri prevozniku 

predložiti vlogo s pravilno in resnično izpolnjenim prvim delom. S podpisom odgovorne osebe in 

žigom šole se potrjuje status dijaka oziroma študenta. Na podlagi statusa je dijak oziroma 

študent višjih strokovnih šol upravičen do 7 % subvencije, vendar le na podlagi predložitve 

izpolnjene vloge v prvem delu. Ob navedbi podatkov v drugem delu vloge pa se subvencija 

lahko zviša do največ 70 %. Vsak upravičenec mora prevozniku pred nakupom prve vozovnice 

v posameznem šolskem letu predložiti izpolnjeno vlogo, potrjeno s strani šole. Prosimo vas, da 

posvetite pozornost potrjevanju vlog, saj gre v primeru potrjevanja neverodostojnih 

podatkov za neopravičeno porabo javnih financ. 

 

Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/10 in 40/11 – v 

nadaljevanju: ZUPJS) se področje subvencioniranja prevoza dijakov in študentov višjih 

strokovnih šol spreminja, a šele v prihodnjem koledarskem letu, in sicer s 1. 1. 2012. Kljub 

omenjenim zakonodajnim spremembam je nakup subvencioniranih polletnih in letnih 

vozovnic mogoč, pri katerih se subvencija dodeli na podlagi pravilnika.  

 

http://www.ginconet.eu/
http://www.mss.gov.si/si/solstvo/srednjesolsko_izobrazevanje/prevozi_v_ss/
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K obvestilu okrožnice dodajamo, da po Zakonu o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 

110/2006), v skladu s 4. členom udeležencem izobraževanja odraslih, po uveljavljanju pravice iz 

statusa, pripadajo ustrezna nadomestila. 

 

6. Konferenca o vključevanju priseljencev na področju vzgoje in izobraževanja 

 

Obveščamo vas, da British Council v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v 

Sloveniji ter ob podpori Državnega zbora organizira konferenco "Vključevanje priseljencev na 

področju vzgoje in izobraževanja: Slovenija med politiko in prakso". Na konferenci bo 

predstavljena mednarodna raziskava Indeks politik vključevanja migrantov (MIPEX III). 

Konferenca bo 21. septembra 2011 v Državnem zboru. Več o dogodku ter vabilo na konferenco 

lahko preberete v prilogi okrožnice ter na spletnih straneh MŠŠ.   

 

 
 

 

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. 


