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Baze podatkov
o ponudbi za MLADE (a):
• Zveza prijateljev mladine: “E-prijatelj, Spletno
glasilo ZPM” (glasilo izhaja vsak prvi ponedeljek
v mesecu); prijava preko spletne naročilnice;
spletna povezava:https://zpm-mb.si/e-prijateljzbirka/ je izhajalo do 2018. Mreža 7
informacijsko-svetovalnih točk za mlade:
Infopeka, InfoČUK Mariborska knjižnica, ZPMinfoDUM, KIBLA, MARŠ, MKC, PIP-Študentski
pravni in informacijski center.
• Klub študentov Slovenska Bistrica – informiranje,
organizacija dogodkov.

Baze podatkov
o ponudbi za MLADE (b):
• tedenski spletni informator Infopeke, Pekarne
magdalenske mreže: www.pekarnamm.org
• informator INFOPEKA INFORMIRA je avtorski
projekt, objavljen pod licenco Creative Commons
• podatke lahko kopirate, ponatisnete, predelate ali
kako drugače javno uporabite le, če ob tem
navajate vir (MISC INFOPEKA) in to počnete z
nekomercialnim namenom
• vrste informacij: prireditve, festivali,
izobraževanje, štipendije / šolnine, proste sobe;
prostovoljno delo; mobilnost; pomoč v stiski,
zdravje; civilna družba; zaposlovanje; razpisi,
natečaji; javni razpisi
• aktualno; info-baza; telefoni; prostovoljno delo…

Baze podatkov
o ponudbi za STAREJŠE (a):
• Posebni programi za starejše odrasle
(seniorje) v Mariboru:
http://www.azm-lu.si/izbrano-za-vas/upokojenci3zo/
http://www.mb.sik.si/starejsi.html
Posebna spletna stran: www.seniorji.info
• Programi za starejše (seniorje) v Slovenski
Bistrici:
http://www.lusb.si/u3o_8211_univerza_za_tretje_ivljenjsko_obd
obje.html

Formalno
srednješolsko izobraževanje (a):
• Spletne strani MŠŠ – Srednješolski programi:

https://www.gov.si/teme/srednjesolski-izobrazevalniprogrami/
• Razpis za vpis v srednje šole v šol. l. 2022/2023:
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/
• Priloga k Soglasju 2021/2022 – obseg prvega vpisa v izredno
srednješolsko izobraževanje v šolskem letu 2021/2022:
https://www.gov.si/teme/izobrazevalni-programi-za-odrasle/

Formalno
postsrednje izobraževanje (b):
• Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje
2021/22:
https://www.gov.si/teme/vpis-v-visje-strokovne-sole/

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske
študijske programe 2021/22:
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis

• Razpis za podiplomski študij 2021/2022:
•
•
•

https://www.pf.um.si/obvestila/razpis-za-vpis-v-podiplomske-studijske-programeuniverze-v-mariboru-za-stud-leto-2021-2022/
https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/razpis-po-clanicah-UL-2021
https://www.upr.si/si/studij/prijava-in-vpis-za-tuje-drzavljane/vpis-v-studijskeprograme-2-stopnje

• Vpisne službe:

http://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx
https://www.uni-lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/kontakti/
https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up

Poklicna orientacija:
• Opisi poklicev – zavod za zaposlovanje:
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_po
klicev
• www.mojaizbira.si – spletni portal, ki je
namenjen končnim uporabnikom; v točki
SVETOVANJE bo / je na voljo kompletna
zakonodaja in komplet vseh svetovalnih
možnosti, vključno s slovarjem izrazov;
mapa s poklicnim kažipotom.

Spletna svetovanja:

• Svetovalni kotiček ACS:
http://svetovalni.acs.si (posebej za
posameznike in posebej za ustanove;
ločeno na vsebine “izobrazba /
učenje / drugo)
• Projekt ZRSZ – “e-svetovanje”:
https://esvetovanje.ess.gov.si/

Borze znanja,
središča za samostojno učenje:

• Podatki o borzah znanja:
- https://www.doba.si/sredisce-zasamostojno-ucenje-in-borza-znanja
- Podatki o SSU-jih:
- http://mirror.acs.si/ssu.html

PUM-O in UŽU:
• Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-0):
http://arhiv.acs.si/programi/PUM-O.pdf
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU):
https://pismenost.acs.si/programi/programi-za-odrasle-2/
•

https://pismenost.acs.si/wpcontent/uploads/2017/10/Program_odrasli_uzu_mi_2002.pdf

•
•
•

http://programoteka.acs.si/PDF/UZU_IP_program.pdf
http://programoteka.acs.si/PDF/UZU_MK_program.pdf
https://pismenost.acs.si/wpcontent/uploads/2017/10/Program_odrasli_uzu_bips_2002.pdf
https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/10/UZU-R%C5%BDU-programposodobljen_2011.pdf
https://pismenost.acs.si/wpcontent/uploads/2017/10/Program_Knjige_so_zame_2011.pdf
https://pismenost.acs.si/wpcontent/uploads/2017/10/Program_odrasli_uzu_mdm_2009.pdf

•
•
•

• Vrste: UŽU – MI, UŽU – BIPS, UŽU – IP, UŽU – MK, UŽU - MDM

Spremembe na ravni
visokošolske zakonodaje (a):
• Visokošolsko izobraževanje:
Pogosta vprašanja o Bolonjskih programih:
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/indexe600.html?id=11789
Informacije o Bolonjski prenovi za študente:
http://www.sou-lj.si/sl/vsebina/bolonjski-sistem-studija

Spremembe na ravni
visokošolske zakonodaje (b):
• Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN1, Ur. List RS, št. 61/06 z dne: 13. 06. 2006):
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200661&stevilka=2571
• tarifni razredi javnih uslužbencev:
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4891
• KLASIUS = Klasifikacijski sistem izobraževanja in
usposabljanja: http://www.stat.si/klasius/
• priznavanje in vrednotenje izobraževanja:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direkt
orat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/

NPK, mojstrski izpiti,
usposabljanja zbornic (a):
• Spletna stran NRP (National Reference Point) – tj.
nacionalno informacijsko središče: http://www.nrpslo.org/
• Mojstrski izpiti Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:
https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrskiizpiti

• Izobraževanja GZS – po panogah:

Turistično – gostinska zbornica:
https://www.tgzs.si/izpiti-za-turisticne-vodnike/
Zbornica računovodskih servisov:
https://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/vsebina/
Izpit-ZRS/Program-za-pridobitev-naziva-Strokovni-vodjara%C4%8Dunovodskega-servisa

NPK, mojstrski izpiti,
usposabljanja zbornic (b):
• Trgovinska zbornica Slovenije:
https://www.tzslo.si/sl/izobrazevanje/izobrazevanje
-javno-pooblastilo

• Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe za
opravljanje trgovinske dejavnosti:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PR
AV9448

Svetovanje Infopika:
https://www.stajerskagz.si/storitve/infopikabrezplacno-svetovanje/

Festival učenja,
izobraževanja:
• Teden vseživljenjskega učenja:
https://tvu.acs.si/sl/domov/
• koordinator prireditev za naše lokalno okolje je
Andragoški zavod Maribor–LU in Ljudska univerza
Slovenska Bistrica

Informacije o izpitih,
programih izobraževanja za delo (a):
• Imenik sodnih tolmačev: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html
• Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v
pravosodju:
http://www.mp.gov.si/si/izobrazevanje_v_pravosodju_cip/
• Seminarji, jezikovne delavnice in preizkusi za sodne tolmače:
https://cip.gov.si/sict/strokovno-izobra%C5%BEevanje-sict/

Informacije o izpitih,
programih izobraževanja za delo (b):
• Strokovni izpiti Ministrstva za javno upravo –
ZUP, matičar, inšpektor, varnost in zdravje pri
delu, za vodenje in odločanje v prekrškovnem
postopku:
https://ua.gov.si/aktivnosti/?Tag=458

Informacije o izpitih,
programih izobraževanja za delo (c):
• Ministrstvo za okolje in prostor – strokovni
izpit za opravljanje poslov nepremičninskega
posredovanja:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=Z
AKO3437#
• Licence in vpis nepremičninskih posrednikov:
http://www.mop.gov.si/si/spletne_aplikacije_in
_storitve/nepremicninski_posrednik/

Informacije o izpitih,
programih izobraževanja za delo (d):

• Center za slovenščino kot drugi tuji
jezik: https://centerslo.si/izpiti/

Informacije o izpitih,
programih izobraževanja za delo (e):
• Kandidati za policiste:

https://www.policija.si/o-slovenski-policiji/zaposlitve/vkljucite-se-vpomozno-policijo/javni-razpis-za-kandidate-za-pomozne-policisteobjavljen-16-3-2020

• Šola za policiste (notranja org. enota
Policijske akademije):

https://www.policija.si/medijsko-sredisce/pogostavpraanja/zaposlovanje-solanje
https://www.policija.si/o-slovenski-policiji/organiziranost/generalnapolicijska-uprava/policijska-akademija
https://www.policija.si/index.php/generalna-policijska-uprava/940

• Vojaki slovenske vojske:

https://postanivojak.si/kako-lahko-sodelujem/poklicni-vojak/

Stalno strokovno
spopolnjevanje:
• Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
v šol. letu 2020/2021:
https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx
Informacije o pridobitvi pedagoško-andragoške izobrazbe:
http://www.ff.um.si/pai/
http://www.pef.upr.si/izobrazevanje/programi_nadaljnjega
_izobrazevanja_in_usposabljanja/
Strokovni izpiti na področju vzgoje in izobraževanja:
https://www.gov.si/teme/strokovni-izpit-za-strokovnedelavce-v-vzgoji-in-izobrazevanju/
Izobraževalna dejavnost ACS: http://izobrazevanje.acs.si/
Europass življenjepis; Europass jezikovna izkaznica:
http://www.europass.si/

Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad

• https://www.srips-rs.si/
• Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig
izobrazbene ravni – trenutno zaprt:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-inobjave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranjesolnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javnirazpis/

• Študentska svetovalnica:
http://www.svetovalnica.com/

Baze podatkov (b)
-

spletni iskalniki informacij o
izobraževanju:
a) Pregled ponudbe izobraževanja
odraslih Kam po znanje (ACS)

(trenutno 110 organizacij z več kot 2.277
izobraževalnimi programi; podatki o ponudbi
zasebnih organizacij za IO, ljudskih univerz,
srednjih šol, višjih in visokih šol ter fakultet,
pa tudi podatki o muzejih, galerijah,
univerzah za tretje življenjsko obdobje,
društvih…):https://kampoznanje.si/

Baze podatkov (a)
• Lokalne baze podatkov: zgibanke in ostali
promocijski material, spletne strani;
• Nacionalne baze podatkov:
pomembne spletne strani:
-

-

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-zaizobrazevanje-znanost-in-sport/ (MIZŠ: srednje šole, višje
strokovne šole, šolska zakonodaja, javni razpisi, spremembe
Zakona o visokem šolstvu: ravni izobrazbe po dosedanjih in po
novih “bolonjskih“ programih)
http://www.ric.si (matura, tuji jeziki za odrasle)
https://www.acs.si/knjiznica-in-viri/programoteka/
(Programoteka javnoveljavnih izobraževalnih programov za
odrasle: Angleščina / Francoščina / Italijanščina / Nemščina za
odrasle; Slovenščina za tujce; različni programi Usposabljanja za
življenjsko uspešnost; Program osnovne šole za odrasle;
Projektno učenje mlajših odraslih; Računalniška pismenost za
odrasle…)

Dikcija o financiranju:
Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007–2013,
3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.
1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Projekt je delno
financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport. Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza je uspešno kandidiral na Javnem razpisu za
sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015.
Opomba št. 1: ažuriranje baz podatkov (prvotna osnova baz je bila narejena v okviru projekta CVŽU
Zgornje podravske regije)
Opomba št. 2: baze podatkov smo ponovno ažurirali v sklopu ISIO v letu 2016 kot del integralnega
proračuna. (Kljub temu puščamo logotip ESS, saj je bil pretežni del naloge opravljen kot del
projekta).
Opomba št. 3: baze podatkov je v letu 2017 ažurirala Ljudska univerza Zavod za kulturo in
izobraževanje Slovenska Bistrica kot konzorcijski partner Javnega razpisa za sofinanciranje
dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017. Projekt financira
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Opomba št. 4: baze podatkov je v letu 2018 ažuriral Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza kot
nosilec konzorcija Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja odraslih v
letu 2018. Projekt financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Opomba št. 5: baze podatkov je v letu 2019 ažuriral Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza kot
nosilec konzorcija Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja odraslih v
letu 2019. Projekt financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Del aktivnosti ažuriranja
je potekal tudi po projektu svetovanje po Javnem razpisu za financiranje informiranja in svetovanja
ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. Projekt
financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.
Opomba št. 6: baze podatkov je v letu 2020 in v letu 2021 ažuriral Vzgojno izobraževalni zavod Antona
Martina Slomška kot partner v konzorciju po Javnem razpisu za financiranje informiranja in
svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.
Projekt financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.

