REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANJE,
ZNANOST IN SPORT

Masarykova

cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01 400 52 00
F: 01 400 53 21

Stevilka: 6036-11/2016/5
Datum: 14. 3. 2016
Za izvrsevanje 32. in 33. elena Zakona 0 izobrazevanju odraslih (Uradni list RS, s1. 110/06uradno preeiseeno besedilo) ter v skladu s 50. elenom Zakona 0 javnih financah (Uradni list RS,
s1. 11/11 - uradno preeiseeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 ZIPRS1617), 29. elenom Zakona 0 izvrsevanju proraeuna Republike Siovenije za leti 2016 in
2017 (Uradni list RS, s1. 96/15), 216. in 229. elenom Pravilnika 0 postopkih za izvrsevanje
proraeuna Republike Siovenije (Uradni list RS, s1. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1 011 in 3/13),
objavlja Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo)

Javni razpis za sofinanciranje

I.

programov in dejavnosti izobrazevanja odraslih v letu 2016

Predmet javnega razpisa

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje studijskih krozkov v solskem letu 2015/16,
infrastrukturnih dejavnosti v izobrazevanju odraslih v letu 2016, programov medgeneracijskega
ueenja in sodelovanja univerz za tretje zivljenjsko obdobje v solskem letu 2015/16 ter aktivnosti
zdruzenj in drustev za izobrazevanje odraslih v letu 2016.
a) Studijski krozki
Sofinancira se izvedba splosnih in bralnih studijskih krozkov, koordiniranih s strani
Andragoskega centra Siovenije (v nadaljevanju ACS), izvedenih od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016.
b) Infrastrukturne dejavnosti v izobrazevanju odraslih
Sofinancira se:
izvedba dejavnosti Parada ueenja - Dan ueeeih se skupnosti (v nadaljevanju Parada
ueenja), izvedena 18. 5. 2016 in
koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednu vsezivljenjskega ueenja 2016 (v
nadaljevanju Koordinacija TVU 2016), izvedena od 13. 5. do 30. 6. 2016.
c)

Programi medgeneracijskega ucenja in sodelovanja univerz za tretje zivljenjsko
obdobje
Sofinancira se programe medgeneracijskega ueenja in sodelovanja univerz za tretje zivljenjsko
obdobje, vkljueenih v mrezo Siovenska univerza za tretje zivljenjsko obdobje, izvedenih od 1.
10.2015 do 30. 9. 2016.
d) Aktivnosti zdruzenj in drustev za izobrazevanje odraslih
Sofinancira se izvedba aktivnosti zdruzenj in drustev, izvedenih od 1. 1. 2016 do 15. 11. 2016.
Vsebina aktivnosti, ki prispevajo k uresnieevanju dolgoroenih ciljev Resolucije 0 nacionalnem
programu izobrazevanja odraslih v Republiki Sioveniji za obdobje 2013-2020 (v nadaljevanju
ReNPIO):
organizacija strokovnih dogodkov in sreeanj,
strokovno usposabljanje elanov zdruzenj in drustev in drugih strokovnih delavcev, ki
delujejo na podrocju izobrazevanja odraslih,
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izdajanje znanstvenih in strokovnih monografij,
mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izmenjavi dobrih praks,
promocija izobrazevanja odraslih za nizje izobrazene in druge ranljive sku pine, s
poudarkom na starejsih od 45 let.

II.

Okvirna visina razpolozljivih sredstev

Okvirna visina razpolozljivih sredstev je 502.500,00 EUR. Koncno stevilo sofinanciranih
programov in dejavnosti je odvisno od stevila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje,
opredeljene v tem javnem razpisu in dosegli ustrezno stevilo tock.
Sredstva so zagotovljena znotraj ukrepa 3311-11-0012 Izvajanje dejavnosti izobrazevanja
odraslih, na proracunski postavki 722910 - Dejavnost izobrazevanja odraslih, konto 4102
(subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom), konto 4120 (tekoci transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam), konto 4133 (tekoci transferi v jayne zavode), konto 4135 Tekoca
placila drugim izvajalcem javnih sluzb in konto 4130 (tekoci transferi obcinam).
a) Studijski krozki
Razpolozljiva sredstva za studijske krozke so okvirno 258.000,00 EUR. Izbranih in
sofinanciranih bo najvec 300 najbolje ocenjenih studijskih krozkov. Za posamezen studijski
krozek je namenjenih okvirno 860,00 EUR.
b) Infrastrukturne dejavnosti v izobrazevanju odraslih
Razpolozljiva sredstva za infrastrukturne dejavnosti v izobrazevanju odraslih so okvirno
111.000,00 EUR, od tega okvirno 45.000,00 EUR za organizacijo dejavnosti Parada ucenja in
okvirno 66.000,00 EUR za koordinacijo TVU 2016. Izbranih in sofinanciranih bo 15 prirediteljev
dejavnosti Parada ucenja, za posamezno organizacijo dejavnosti je namenjenih 3.000,00 EUR.
Koncno stevilo izbranih in sofinanciranih koordinatorjev TVU 2016 je odvisno od stevila prijav in
razmestitve v tri tarifne razrede. Za 1. tarifni razred je namenjenih okvirno do 1.000.00 EUR, za
2. tarifni razred je namenjenih okvirno do 1.700,00 EUR, za 3. tarifni razred je namenjenih
okvirno do 2.400,00 EUR.
c)

Programi medgeneracijskega

ucenja in sodelovanja univerz za tretje zivljenjsko

obdobje
Razpolozljiva sredstva za programe medgeneracijskega ucenja in sodelovanja univerz za tretje
zivljenjsko obdobje so okvirno 62.500,00 EUR. Izbranih in sofinanciranih bo najvec 50 najbolje
ocenjenih programov univerz za tretje zivljenjsko obdobje. Za program posamezne univerze za
tretje zivljenjsko obdobje je namenjenih okvirno do 1.250,00 EUR.
d) Aktivnosti zdruzenj in drustev za izobrazevanje odraslih
Razpolozljiva sredstva za aktivnosti zdruzenj in drustev za izobrazevanje odraslih so okvirno
71.000,00 EUR. Koncno stevilo sofinanciranih aktivnosti je odvisno od stevila prijaviteljev in
stevila prijavljenih aktivnosti.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za prijavitelje je pomembno, da izpolnjujejo pogoje, ki so doloceni stem javnim razpisom.
a) Studijski krozki
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti
izobrazevanja odraslih ali imajo Ie-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Prijavitelji, ki
tega pogoja ne bode izpolnjevali, bode izloceni iz nadaljnjega postopka izbora. Poleg tega

morajo imeti mentorja studijskega krozka, ki ima potrdilo 0 usposobljenosti za vodjo ali mentorja
studijskega krozka po metodi ACS. Ce posamezen studijski krozek ne bo imel mentorja 5
potrdilom, bo izloeen iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati izpolnjen obrazec »Prijava studijskega krozka« za vsak studijski
krozek posebej in dokazilo 0 registraciji za izvajanje dejavnosti izobrazevanja odraslih.
Prijavitelj lahko prijavi najvee 6 studijskih krozkov.
b) Infrastrukturne dejavnosti v izobrazevanju odraslih
PARADA UCENJA
Na javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi, ki:
50 registrirani za izvajanje dejavnosti izobrazevanja odraslih,
50 seznanjeni z zasnovo dejavnosti Parade ueenja (udelezba na pripravljalnem
sestanku, izpeljanem 29. 1.2016 na Andragoskem centru Siovenije),
50 srednji ali velik koordinator TVU (2. ali 3. tarifni razred),
50 finaneno zmozni izpeljati projekt in
imajo podporo lokalne skupnosti za izpeljavo projekta.
Prijavitelji, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, bode izloeeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati izpolnjen obrazec »Naert Parade ueenja« in dokazilo 0 registraciji
za izvajanje dejavnosti izobrazevanja odraslih. Poleg tega mora priloziti tudi potrdilo 0 udelezbi
na zgoraj omenjenem pripravljalnem sestanku ter izpolnjen obrazec »Izjava 0 finaneni
zmogljivosti izpeljave dejavnosti Parada ueenja in 0 pod pori lokalne skupnosti za izpeljavo
dejavnosti Parada ueenja«.
KOORDINACIJA TVU 2016
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki 50 registrirane za izvajanje dejavnosti
izobrazevanja odraslih ali imajo Ie-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Prijavitelji, ki
tega pogoja ne bodo izpolnjevali, bodo izloeeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati izpolnjen obrazec »Naert dejavnosti koordinacije TVU 2016« in
dokazilo 0 registraciji za izvajanje dejavnosti izobrazevanja odraslih.
c)

Programi medgeneracijskega ucenja in sodelovanja univerz za tretje zivljenjsko
obdobje
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki 50 registrirane za izvajanje dejavnosti
izobrazevanja odraslih ali imajo Ie-to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Poleg tega
morajo biti velanjene v mrezo Siovenska U3Z0. Prijavitelji, ki teh dveh pogojev ne bodo
izpolnjevali, bodo izloeeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati izpolnjen obrazec »Prijava programa medgeneracijskega ueenja in
sodelovanja univerz za tretje zivljenjsko obdobje«, dokazilo 0 registraciji za izvajanje dejavnosti
izobrazevanja odraslih ter dokazilo 0 elanstvu v mrezi Siovenska U3Z0.
d) Aktivnosti zdruzenj in drustev za izobrazevanje odraslih
Na javni razpis se lahko prijavijo zdruzenja in drustva 5 podroeja izobrazevanja odraslih.
Prijavitelji, ki tega pogoja ne bode izpolnjevali, bodo izloeeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati izpolnjen obrazec »Prijava aktivnosti zdruzenj in drustev za
izobrazevanje odraslih« za vsako aktivnost posebej in kopijo temeljnega akta, iz katerega je
razvidno, da deluje na nacionalni ravni in ima registrirano izobrazevalno dejavnost.
Prijavitelj lahko prijavi na vsako vsebinsko podroeje po eno aktivnost.

IV. Merila za izbor programov

in dejavnosti

na javnem razpisu
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KOORDINACIJA TVU 2016
Pri"avitere Koordinaci"e TVU 2016 se tocku'e in razvrsca
Merila
Izvirnost opisa dejavnosti s poudarkom na nalogah v skupno dobra koordiniranih
odizva'alcev
Raznolikost medi"ske in vizualne ramoci"e

1.
2.
c)

Programi medgeneracijskega

ucenja in sodelovanja

univerz za tretje zivljenjsko

obdobje
Prijavitelje programov medgeneracijskega ucenja in sodelovanja univerz za tretje zivljenjsko
obdob'e se tocku'e in razvrsca 0 nasledn'ih merilih:
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Merila
Stevilo aktivnih clanov
Leta delovan'a
Sodelovan'e z Ministrstvom za izobrazevan'e, znanost in sort,

izkazano s

0

odbo

V. Naein in rok prijave na javni razpis
Prijavitelji, ki se prijavljate na vee sklopov tega javnega razpisa, oddajte samo enD vlogo.
Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo posljite na naslov: Ministrstvo za izobrazevanje, znanost
in sport, Masarykova 16,1000 Ljubljana, najkasneje do 1. 4. 2016. Za pravoeasno se steje
vloga, ki je bila na dan izteka roka za oddajo oznaeena s postnim zigom in poslana
priporoeeno ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vlozisee Ministrstva. Vlogo oddajte v
zaprti ovojnici z oznaeenim nazivom in toenim naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne
odpiraj - Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobrazevanja odraslih v
letu 2016«. Priporocamo, da uporabite vzorec za oznaeitev ovojnice iz razpisne dokumentacije.
Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka in ne bodo imele predpisanih oznak, bodo
pred odpiranjem izloeene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavr:zene. S sklepom bodo
zavr:zene tudi vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali po pozivu za formalno
dopolnitev pravocasno ter ustrezno dopolnjene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati visine
zaprosenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veze na vsebino.

VI. Odpiranje vlog in rok za obveseanje

0

izidu javnega razpisa

Komisija, ki jo imenuje ministrica za izobrazevanje, znanost in sport,
vlog 4. 4. 2016. V skladu s tretjim odstavkom 222. elena pravilnika 0
proraeuna Republike Siovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji
pisno v 50 dneh po preteku roka za prijavo, torej najkasneje do 9. 5.

bo zaeela z odpiranjem
postopkih za izvrsevanje
bodo 0 izboru obveseeni
2016.

VII. Razpisna dokumentacija
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Ministrstva:
http://www.mizs.gov.si/si/javne
objave in razpisi/javni razpisi/. Dodatne informacije glede
javnega razpisa dobite pri Teji Doigan na telefonski stevilki 01/400 5337, vsak delovni dan od
10. do 11. ure.

