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Številka:  6036-4/2011/12 

Datum:  22. 12. 2011 

 

 Novice Sektorja za izobraževanje odraslih  
pri Ministrstvu za šolstvo in šport – NoviSIO – 12/2011 

 

1. Spletna povezava na stran Sveta EU na Resolucija Sveta o prenovljenem 

evropskem programu za izobraževanje odraslih  

 
V prejšnjih novicah smo napovedali, da vam bomo posredovali povezavo na spletno stran Sveta 
EU, kjer si lahko ogledate Resolucijo Sveta o prenovljenem evropskem programu za 
izobraževanje odraslih, ki ji bodo v strategijah razvoja izobraževanja odraslih sledile tudi države 
članice. 
 
Slovenski prevod si lahko ogledate na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:SL:PDF 
Uradno objavo v angleškem jeziku si lahko ogledate: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:EN:PDF 

 

2. Objavljen sklep o izboru izvajalcev/programov na Javnem razpisu za 

programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 

2014 

 

Število prijaviteljev 

Na Javni razpis je prispelo enainosemdeset (81) vlog. En prijavitelj je poslal dve (2) vlogi, 

kar pomeni, da se je na Javni razpis prijavilo osemdeset (80) prijaviteljev. Vse vloge so 

prispele v roku.  

 

V okviru operacije za »I. sklop: Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih«  

se je prijavilo štiriinšestdeset (64) prijaviteljev, v okviru operacije za »II. sklop: Programi 

usposabljanja strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih« pa štiriindvajset (24) 

prijaviteljev.  

 

Število prijavljenih programov 

V okviru operacije za »I. sklop: Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih« 

je prijavljenih šeststo sedeminsedemdeset (677) programov, v okviru operacije za »II. 

sklop: Programi usposabljanja strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih« pa 

šestinštirideset (46) programov.  

 

 

Izvajalcem izobraževanja odraslih 

 

po elektronski pošti 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:EN:PDF
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Število dopolnitev 

Strokovna komisija je po odprtju in pregledu vlog v prvi fazi (administrativni pregled) pozvala k 

dopolnitvi vlog štirideset (40) prijaviteljev. Pravočasno je prispelo sedemintrideset (37) 

dopolnitev. Izmed pravočasno prispelih je bilo ustreznih štiriintrideset (34) dopolnitev.  

 

Število izbranih prijaviteljev 

V operaciji za »I. sklop: Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih« je izbranih 

enainštirideset (41) prijaviteljev, za operacijo za »II. sklop: Programi usposabljanja strokovnih 

delavcev v izobraževanju odraslih« pa trinajst (13) prijaviteljev. 

 

Število izbranih programov/izvedb po sklopih – I. sklop 

Izbranih je štiristodeset (410) izobraževalnih programov oziroma devetstodve (902) izvedbi 

programov. Komisija je v skladu s finančnimi sredstvi razporedila izbrane programe in izvedbe v 

posameznih letih:  

 v letu 2012 - 304 izvedbe programov, 

 v letu 2013 - 403 izvedbe programov, 

 v letu 2014 - 195 izvedb programov. 

 

Število izbranih programov po sklopih – II. sklop 

Izbranih je štiriindvajset (24) izobraževalnih programov za razvoj in izvedbo v obdobju od 2012 

do 2014. 

 

Na Javnem razpisu za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 

2014 je zavrženih in zavrnjenih štirinajst (14) vlog prijaviteljev. 

 

3. Informativni dan za izbrane na Javnem razpisu za programe splošnega 

neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014 

 

V četrtek, 5. januarja 2012, bomo v veliki dvorani Ministrstva za šolstvo in šport, organizirali 

informativni dan za vse izbrane izvajalce na Javnem razpisu za programe splošnega 

neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014. Informativni dan za izvajalce, izbrane v 

I. sklopu, se bo pričel ob 9. uri in bo trajal predvidoma do 11. ure. Za izvajalce, izbrane v II. 

sklopu razpisa, pa bomo informativni dan izpeljali isti dan med 12. in 14. uro.  

 

4. Strokovno srečanje CEDEFOPa 
 

Na povabilo predstavnikov CEDEFOPa sem se 12. in 13. decembra  2011 udeležila delavnice 

Financiranje usposabljanja/izobraževanja odraslih v Evropi, ki je potekala v Solunu. 

Namen dogodka je bila razprava, potrjevanje in dopolnitev rezultatov raziskave na temo 

različnih finančnih inštrumentov in ukrepov za financiranje izobraževanja odraslih v posameznih 

državah članicah ter primerjava ustreznosti oziroma značilnosti inštrumentov in ukrepov, ki so 

bili predmet raziskovanja.  

 

Cilj dvodnevne delavnice pa so bili usmerjeni v: 

 pridobitev boljšega vpogleda v raziskovalno delo, ki ga je opravil nemški Inštitut za 

izobraževanje in socio-ekonomske raziskave (Institute for Education and Socio-

Economics Research) in razumevanja ustreznosti ter uspešnosti različnih instrumentov 

za financiranje usposabljanja/izobraževanja odraslih uporabljajo v Evropi; 

 oblikovanje ocene izvajanja instrumentov in ukrepov za delitev stroškov (na ravni 

analize instrumenta) in oceno izvajanja sistema delitve stroškov (analiza na ravni 

države); 

 opredelitev vprašanj za nadaljnje raziskave, povezane s tematiko rabe različnih 

finančnih inštrumentov in ukrepov. 
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V raziskavi so bili zajeti obstoječi načini delitve stroškov financiranja izobraževanja odraslih v 
posameznih državah članicah, kar pomeni javnih in tudi zasebnih, konkretno pa to pomeni 
značilnosti in primerjave različnih dotacij, šolnin, vavčerjev, davčnih olajšav ipd,, ki jih 
posamezne države oblikujejo za spodbujanje izobraževanja odraslih. 
 
Srečanja se je udeležilo 35 udeležencev, predstavnikov 16 držav, raziskovalcev, predstavnikov 
ministrstev, socialnih partnerjev (sindikati), visokih uradnikov evropske komisije (Enote za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje ter Enote za izobraževanje odraslih in Grundtvig) in višji 
analitik pri Deutsche Bank AG.  
 
Udeleženci smo prejeli osnutek poročila, uradno poročilo bo objavljeno v marcu 2012, do 
katerega vam bomo posredovali tudi povezavo.  

 

5. Novoletna čestitka 

           

Spoštovani izvajalci izobraževanja odraslih, strokovni delavci, partnerji in vsi sodelavci na 

področju izobraževanja odraslih. 

 

Bliža se najlepši čas v letu. Čas, ko se spominjamo preteklosti in pričakujemo prihodnost. Čas, 

ko se želja po sreči, zdravju in uspehu seli iz srca v srce. Naj se vsem uresničijo sanje, 

udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja. Srečno 2012! 

  

Sodelavci Sektorja za izobraževanje odraslih 

 

 
 

 

 

 

 
 

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. 


