
Objavljeno 17. 12. 2018 
Izšle e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

Izšla je zadnja številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije v tem letu, ki posreduje številne zanimivosti in informacije iz 
lokalnega in mednarodnega okolja. V kratkih decembrskih dneh zaključujemo zastavljene projekte in izpolnjujemo dane 
obljube. V sliki in besedi predstavljamo ključne dogodke doma in v mednarodnem okolju. Objavljamo prve informacije o 
Tednu vseživljenjskega učenja 2019 in dobitnike priznanj ACS 2018. Objavljene prispevke lahko komentirate in/ali delite na 
spletnih družbenih omrežjih. Vabimo pa vas tudi, da prispevate zanimive vsebine v e-Novičke v letu 2019. 

 
Objavljeno 17. 12. 2018 

Digitalni posvet Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v Republiki Sloveniji za uspešno trajnostno gospodarsko rast 

Prvi posvet Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v Republiki Sloveniji za uspešno trajnostno gospodarsko rast v Državnem 
svetu, ki je potekal v začetku decembra, se bo nadaljeval v digitalnem okolju. Digitalno okolje posveta, ki je bilo 
vzpostavljeno na napredni in celovite platformi za sodelovanje in izobraževanje MiTeam, omogoča veliko več kot le ogled 
posnetkov dogajanja v dvorani. Glavni namen je spodbuditi izmenjavo mnenj in pogledov, sooblikovati zaključke in deliti 
zanimive informativno-izobraževalne vsebine. 

Vabimo vas, da se nam pridružite vsi tisti, ki ste pripravljeni deliti svoje znanje in tesno sodelovati z drugimi somišljeniki pri 
graditvi nacionalnega stičišča znanja, zanimivih vsebin in partnerjev na področju kompetenc za trajnostno gospodarsko 
rast. 

Registrirajte se v digitalno okolje in postanite del te skupnosti. 

  

Objavljeno 12. 12. 2018 

Statøpis – statistični pregled Slovenije 2018  

Statistični urad RS (SURS) je pripravil novo izdajo Statopisa. V njem so opisane zanimivosti z vseh področij, ki jih z uradnimi 
statističnimi podatki pokriva SURS. Vsako poglavje je opremljeno tudi s privlačnimi grafičnimi prikazi. V Statopisu  so 
predstavili zanimivejše ali pomembnejše izseke iz vsakega od enaindvajsetih področij uradne statistike. 
Statøpis lahko preberete na spletni strani SURS, brezplačni izvod pa lahko naročite preko spletnega obrazca. 

 

  

Objavljeno, 16. 11. 2018 
Posvet Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v Republiki Sloveniji za uspešno trajnostno gospodarsko rast 

Slovenski delodajalci se soočajo s težavami pri iskanju ustrezno usposobljenih kadrov. O tem je treba ozaveščati tako 
zaposlene kot ustanove, ki izobražujejo in usposabljajo, v najširšem smislu. Na posvetu, ki bo v torek, 4. decembra 2018, ob 
9.30, v dvorani Državnega sveta v Ljubljani, bodo svoje poglede soočili predstavniki ministrstev, delodajalskih organizacij, 
sindikatov, izobraževalnih  ustanov, Javnega razvojnega, štipendijskega, invalidskega in preživninskega sklada RS ter 
predstavnik OECD. Oglejte si vabilo in program posveta. 

  

Objavljeno, 16. 11. 2018 

Izšla novembrske številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije 

Izšla je nova številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije (ACS). V tokratni izdaji povzemamo ključne vsebine letošnjega 
Letnega posveta o izobraževanju odraslih in odzive udeležencev. Sodelovanje v mednarodnih projektih je pestro tako na 
ravni ACS kot organizacij iz naše mreže. Predstavljamo nekatere pomembne publikacije in opozarjamo na knjižne novosti, ki 
si jih lahko izposodite v Knjižnici ACS. Obveščamo o dejavnostih EPALE, v rubriki Ne prezrite pa ponujamo nabor številnih 
dogodkov, ki so pred nami. Objavljene prispevke lahko komentirate in/ali delite na spletnih družbenih omrežjih. 

  

Objavljeno 15. 11. 2018 

Brezplačno svetovanje za zaposlene  

Bi radi dokončali ali nadaljevali izobraževanje? Želite bolje opravljati svoje delo? Iščete nova znanja in veščine? Načrtujete 
spremembo kariere? Bi radi ovrednotili že pridobljeno znanje, pridobili certifikat? 
Izkušeni svetovalci v različnih krajih po Sloveniji vam lahko pomagajo pri pregledu znanj in spretnosti, ki jih že imate, pri 
načrtovanju vaše osebne in karierne poti, ter pri načrtovanju naslednjih korakov. Izkoristite brezplačno svetovanje za 
zaposlene. Več na https://zaznanje.si 

https://posvet-ds.mitv.si/asset/NsqTCC4svGhaYv73S
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10178/STATOPIS_2018.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/Home/Contact
http://arhiv.acs.si/e-novicke/Vabilo-posvet-v-DS.pdf
https://enovicke.acs.si/
https://zaznanje.si/


  

Objavljeno 29. 10. 2018 

Teden globalnega učenja 2018 

Med 18. in 25. novembrom 2018 bo v organizaciji SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in 
humanitarno pomoč v Sloveniji potekal že dvanajsti Teden globalnega učenja. Osrednja tema so cilji trajnostnega razvoja, 
slogan tedna pa je: »Svet se spreminja. Kaj pa mi?« V različnih krajih bo na to tematiko potekalo več dogodkov: predavanja, 
delavnice globalnega učenja, pogovori, pisanje apelov, razstave … K sodelovanju  vabijo nevladne organizacije, šole, 
obšolske dejavnosti in druge institucije. 
Oglejte si vabilo in se prijavite k sodelovanju. 

  

Objavljeno 15. 10. 2018 
Vabljeni na karierni sejem Moje delo 

 

V četrtek, 18. oktobra 2018, bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal karierni sejem Moje delo. Na enem mestu se bo 
predstavilo približno sto podjetij, obiskovalci pa bodo lahko prisluhnili različnim predavanjem, povezanih s kariernimi 
odločitvami, obenem se bodo lahko zaustavili na kateri od kariernih točkah, kjer bo mogoče dobiti podrobnejše informacije 
o možnostih zaposlovanja, izobraževanja, razvoju kariere. Vstop je prost. 
Celotni program in predstavitev sodelujočih so lahko ogledate na www.kariernisejem.com 

  

Objavljeno 26. 9. 2018 

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2018 in letna konferenca projekta EPUO 

Andragoški center Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport letos že osmič organizira Letni 
posvet o izobraževanju odraslih. Gre za nacionalni dogodek, ki zaokroža dejavnosti in rezultate v politiki, razvojno-
raziskovalni stroki in praksi izobraževanja odraslih, obenem pa opozarja na izzive, ki so skupni temu področju. Letni posvet 
je tokrat združen z letno konferenco projekta Evropski program za učenje odraslih (EPUO). 
Posvet bo potekal v Kongresnem centru Habakuk v Mariboru, in sicer 23. in 24. oktobra 2018. Rok za prijavo (brezplačne) 
udeležbe je 12. oktober 2018.  
Podrobnosti o dogodku si lahko preberete na spletni strani Andragoškega centra Slovenije. 

  

Objavljeno 26. 9. 2018 

Festival za tretje življenjsko obdobje – F3ŽO 2018 

Andragoški center Slovenije in partnerji se bomo na letošnjem 18. Festivalu za tretje življenjsko obdobje – 
F3ŽO (http://www.f3zo.si/ljubljana) predstavljali že sedmič zapovrstjo. Med 1. in 3. oktobrom obiščite naš razstavni prostor 
v drugem preddverju Cankarjevega doma, kjer bomo predstavili svoje aktivnosti in izdelke, povezane z aktivnim staranjem 
in medgeneracijskim sodelovanjem. 

  

 Objavljeno 21. 9. 2018 

Izšla septembrska številka e-Novičk Andragoškega centra Slovenije 

Vabimo vas, da preberete najnovejšo številko e-Novičk ACS, v kateri napovedujemo številne dogodke, ki se bodo odvili v 

naslednjih tednih. Med njimi so Dnevi slovenskih svetovalnih središč (med 26. in 28. septembrom), Festival za trerje 
življenjsko obdobje (med 1. in 3. oktobrom), Letni posvet o izobraževanju odraslih in letna konferenca EPUO (23. in 24. 
oktober). Odprt je tudi razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2018. Pišemo pa tudi o številnih 
minulih dogodkih, med drugim o 3. posvetovalnem dogodku EPUO, konferenci Zgodbe staranja ipd. Ne spreglejte niti 
rubrike EPALE, novosti med publikacijami ter številnih zanimivih domačih in tujih novic s področja izobraževanja odraslih in 
vseživljenjskega učenja. 

  

Objavljeno 18. 9. 2018 

Vabljeni na 7. regijski Festival zaTE – znanje aktivira te (Dnevi svetovalnih središč 2018) 

 

Regijski festival zaTE je največji karierni dogodek v regiji, ki se bo odvijal med 26. in 28. septembrom. Letošnji festival bo 
potekal v okviru Dnevov svetovalnih središč 2018. 

http://www.sloga-platform.org/
http://www.sloga-platform.org/
http://tuditi.si/teden-globalnega-ucenja/
http://tuditi.si/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/SLOGA-TEDEN-GLOBALNEGA-U%C4%8CENJA-2018-vabilo.pdf
https://www.1ka.si/a/186326
http://www.kariernisejem.com/
https://pro.acs.si/lp2018/prijava/
https://pro.acs.si/lp2018/
http://www.f3zo.si/ljubljana
https://enovicke.acs.si/arhiv/2018-09/
http://www.ric-nm.si/si/projekti/regijski/regijski-festival-zate/


Festival že sedmo leto zapored organizira Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC) v sodelovanju z Območno službo 
Novo mesto, Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje ter Ljudsko 
univerzo Kočevje. 

Program festivala ponuja informacije in koristna znanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ter kompetenc za aktivnejše 
življenje v prihodnosti. V okviru festivala lahko obiščete dogodke v Novem mestu, Črnomlju, Trebnjem in Kočevju.  

Dodatne informacije lahko dobite pri Tini Strnad (07 393 45 52, 031 701 191, tina.strnad@ric-nm.si ). 

  

Objavljeno 17. 9. 2018 

Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je v petek, 14. septembra, na svoji spletni strani objavilo Javni razpis 
za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 – TPK 2018–2022. 
Namen razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo 
zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja 
šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na 
starejših od 45 let. 

V okviru tokratnega razpisa je na voljo 18.296.818,31 EUR sredstev. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 4. oktober 
2018 do 12. ure.  

Vse dodatne informacije dobite na MIZŠ pri Maji Kobal Merkun (T: 01 400 5258, E: maja.kobal-merkun@gov.si) ob 
delavnikih med 9. in 12. uro. Informativni dan za potencialne upravičence bo potekal 19. septembra 2018 ob 9. uri, v veliki 
dvorani ministrstva (Masarykova 16, Ljubljana), ki se nahaja v pritličju. 

  

Objavljeno 17. 9. 2018 

Razpis Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2018 
 
Andragoški center Slovenije od leta 1997 podeljuje Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih (Priznanja ACS) z 
namenom, da bi izpostavili dobre učence in učitelje vseživljenjskega učenja, ki z učenjem osebnostno rastejo in/ali 
prispevajo k razvoju skupnosti. Z njihovim zgledom želimo spodbuditi vse tiste, ki še ne verjamejo, da znanje in 
povezovanje z ljudmi spreminja življenje na bolje. 

Če ste v svojem okolju prepoznali posameznike, skupine, društva, ustanove, podjetja ali lokalne skupnosti, ki bi lahko bili 
odličen navdih ostalim, vas vabimo, da predlagate svojega kandidata ali kandidate. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Andragoškega centra Slovenije. Vloge pošljite v zaprti ovojnici s 
pripisom »Za Priznanja ACS 2018« na naslov Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana. Razpis bo potekal od 
15. septembra do 14. oktobra 2018 

Dodatne informacije o javnem razpisu dobite pri Darijanu Novaku (T: 01 5842 582, E: darijan.novak@acs.si). 

  

Objavljeno 10. 9. 2018 

Dnevi slovenskih svetovalnih središč 2018 

Dnevi slovenskih svetovalnih središč bodo tudi letos tradicionalno v četrtem tednu v septembru – med 26. in 28. 
septembrom 2018. Njihov glavni namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov v lokalnih okoljih 
in predstavitev svetovalne podpore odraslim v središčih ISIO. Slovesno bo v Novi Gorici, kjer središče ISIO praznuje 15-
letnico delovanja. 

V času dnevov bodo vsa središča priredila različne dogodke: večina med njimi bo vsaj en dan gostovala v enem od 
nakupovalnih centrov, kjer bodo odraslim nudili informacije o možnostih izobraževanja in učenja, na različnih brezplačnih 
dogodkih, delavnicah in predavanjih bodo ozaveščali o pomenu učenja. 

Vabimo vas, da spremljate spletno stran ISIO - Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, kjer bodo 
novice sproti objavljene, ter seznam dogodkov, ki jih v teh dneh pripravljajo središča. 

  

Objavljeno 28. 8. 2018 

Prva nacionalna konferenca Učeča se profesionalna skupnost 

http://www.ric-nm.si/si/
http://www.ric-nm.si/si/projekti/regijski/regijski-festival-zate/
https://www.zik-crnomelj.eu/site/assets/files/4667/festival_program_2018.pdf
mailto:tina.strnad@ric-nm.si
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1640
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1640
mailto:maja.kobal-merkun@gov.si
http://tvu.acs.si/priznanja/
mailto:darijan.novak@acs.si
https://isio.acs.si/sredisca/
https://isio.acs.si/
http://arhiv.acs.si/programi/DSSS_2018.pdf


MIZŠ in Eurydice Slovenija v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in CMEPIUS prirejajo Prvo nacionalno konferenco Učeča 
se profesionalna skupnost. Konferenca bo potekala 3. 10. 2018 na Brdu pri Kranju. 

K sodelovanju pri opredelitvi dilem profesionalnega razvoja strokovnih delavcev in usmeritvah za razvoj sistema so vabljeni 
vsi vzgojitelji, učitelji, drugi strokovni delavci in ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol, organizacij za izobraževanje 
odraslih ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, študenti pedagoških študijskih programov izobraževalci učiteljev, 
pedagoški svetovalci in raziskovalci s področja vzgoje in izobraževanja ter drugi predstavniki zainteresirane javnosti. 
Udeležba je brezplačna. 

  

Objavljeno 23. 8. 2018 

Posvetovalni dogodek EPUO: Ali ocenjevanje znanj in razvoj kompetenc vodita do zadovoljnejših zaposlenih in 
zaposlovalcev? 

Andragoški center Slovenije bo 11. septembra 2018 v Orehovem gaju v Ljubljani v okviru projekta Uresničevanje 
Evropskega programa za učenje odraslih 2017–2019 v Sloveniji (na kratko: projekt EPUO)  pripravil podjetniški zajtrk z 
naslovom »Ali ocenjevanje znanj in razvoj kompetenc vodita do zadovoljnejših  zaposlenih in zaposlovalcev?« Pri 
organizaciji tretjega posvetovalnega dogodka EPUO v letu 2018 smo moči združili z Zvezo ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) 
in portalom mojazaposlitev.si.  

Dogodek je namenjen direktorjem in kadrovikom, izvajalcem izobraževanja odraslih, odločevalcem na nacionalni in lokalni 
ravni ter drugim deležnikom. Z dvema plenarnima predavanjema in predstavitvami primerov dobrih praks bosta osvetljena 
prva dva koraka Priporočila Poti izpopolnjevanja, tj. ocenjevanje znanj ter oblikovanje in izvajanje ustreznih programov 
izobraževanja in usposabljanja, ki zaposlenim omogočajo pridobitev ustreznih kompetenc. Poudarjeno bo sodelovanje 
izvajalcev izobraževanja odraslih s podjetji – vse od opredelitve potreb pa do končnega cilja, tj. s kompetencami 
opremljenih, zadovoljnejših zaposlenih in zaposlovalcev. 

Opisana prizadevanja so povezana z obstoječimi in predvidenimi projekti Evropskega socialnega sklada, ki potekajo po vsej 
državi, zato bodo na dogodku predstavljeni tudi pogledi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter drugih 
nacionalnih akterjev. 

Udeležba na posvetu in pogostitev sta brezplačni. Program in prijavnico najdete na spletni strani. 

  

Objavljeno 22. 6. 2018 

Soglasje k obsegu prvega vpisa v izredno izobraževanje v šolskem letu 2018/2019 v Republiki Sloveniji 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na svoji spletni strani objavilo Soglasje k obsegu prvega 
vpisa v izredno izobraževanje v šolskem letu 2018/2019 v Republiki Sloveniji ter prilogo k Soglasju, s 
katerim soglaša s številom prostih mest prvega vpisa v organizacijah, ki izvajajo izobraževanje odraslih za 
vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega 

izobraževanja in srednjega splošnega izobraževanja v šolskem letu 2018/2019.  

  

Objavljeno 13. 6. 2018 

Javni razpis za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022 

Na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter v Uradnem listu je bil 8. junija objavljen Javni razpis 
za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022. Namene razpisa je povečati vključenost v 
vseživljenjsko učenje, ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in 
mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Prijavijo se lahko odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega 
mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ 
osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let. 

Rok za oddajo vlog je 28.06.2018 do 11. ure. 

  

Objavljeno 13. 6. 2018 

Javni razpis Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v leti 2018-
2022  

https://www.zrss.si/ups/
https://www.zrss.si/ups/
https://www.acs.si/
https://epuo.acs.si/
https://www.zlus.si/
https://www.mojazaposlitev.si/
https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-3/
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Vpis/Soglasje_2018_2019.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Vpis/Soglasje_2018_2019.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Vpis/Priloga_k_Soglasju_2018_2019.pdf
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1619


Na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  je bil 1. junija 2018 objavljen Javni 
razpis za izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022. 

Namen razpisa je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence za potrebe trga dela, večje zaposljivosti in mobilnosti 
med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Predmet javnega razpisa je financiranje izvedbe programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja za zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi 
potreb na trgu dela in delovnem mestu. 

Prijavitelj se na javni razpis za izvedbo operacije prijavi v obliki konzorcija kot poslovodeči konzorcijski 
partner in odda skupno vlogo na javni razpis v imenu vseh članov konzorcija. Izbran bo en konzorcij. 

Prijavitelj je lahko šolski center – javni zavod, ki izvaja redno izobraževanje na področju srednjega 
poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja in višjega strokovnega izobraževanja ter je registriran 
za opravljanje izobraževalne dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

Rok za oddajo vlog je 28. junij 2018 do 14. ure.  

  

  

Objavljeno 28. 5. 2018 

22. andragoški kolokvij 

Vabljeni na 22. andragoški kolokvij – osrednje strokovno srečanje v okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 
2018 – ki ga soorganizirata Andragoški center Slovenije (ACS) in Ljudska univerza Jesenice (LUJ). Dogodek, ki bo potekal 7. 
junija ob 9. uri v dvorani Kolpern na Jesenicah, bo namenjen premisleku o pomenu in priložnostih za razvoj ključnih 
kompetenc starejših odraslih. Z nami bosta tudi priznana strokovnjaka v svetovnem merilu – red. prof. dr. Ana Krajnc ter 
Nizozemec Jumbo Klercq, ki bosta spregovorila o svojih bogatih izkušnjah na tem področju. Program in prijavnico najdete 
na spletni strani dogodka.  

  

 Objavljeno 22. 5. 2018 

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (Sklad) je 18. maja 2018 na svoji spletni strani in v Uradnem 
listu RS št. 33/18 objavil Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih. Namen tega 
razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v RS, 
potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni 
družbi. Razpisno dokumentacijo in vse ostale potrebne informacije najdete na spletni strani Sklada, kjer objavljajo 
tudi vabilo na delavnico za prijavo na javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj, ki bo v četrtek, 
24. maja 2018, ob 10. uri v prostorih Sklada. 

  

 Objavljeno 19. 4. 2018 

Teden vseživljenjskega učenja (TVU 2018) 

Vseslovenski praznik učenja se bo začel 11. maja z Nacionalnih odprtjem v Šmarju pri Jelšah in na posameznih lokacijah po 
vsej državi. Uradni termin dogajanja je zaokrožen na 11.–20. maj, v razširjenem terminu pa se bodo brezplačni tečaji, 
delavnice, predavanja in številni drugi dogodki vrstili vse do konca junija. Prireditve so napovedane v TVU koledarju na 
spletni strani in pri posameznih izvajalcih. Začutite moč in radost učenja, prepustite se novemu znanju. 

   

Objavljeno 19. 4. 2018 

Parada učenja – Dan učečih se skupnosti 

Parada učenja – Dan učečih se skupnosti (PU), izpeljana v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, se bo 16. maja odvijala v 
šestnajstih slovenskih krajih. Na mestnih trgih, parkih, v trgovinskih centrih ipd. bodo udeležencem namenjene 
informativne in svetovalne stojnice, predavanja, delavnice, projekcije, nastopi zglednih učečih se, predstavnikov vseh 
generacij, kulturni nastopi in drugi, za široko javnost privlačni dogodki. Vabljeni k obisku. 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1617
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1619
http://pro.acs.si/ak2018/
http://pro.acs.si/ak2018/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-neformalnih-izobrazevanj-in-usposabljanj-zaposlenih-254-jr/
http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/254._JR_NIUZ/JR_NIUZ-cistopis.pdf
http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/254._JR_NIUZ/JR_NIUZ-cistopis.pdf
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/vabilo-na-delavnico-za-prijavo-na-javni-razpis-za-sofinanciranje-neformalnih-izobrazevanj-in-usposa/
http://tvu.acs.si/predstavitev/
http://tvu.acs.si/odprtje/2018/
http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/
http://tvu.acs.si/sl/akcije2018/pu/
http://tvu.acs.si/predstavitev/


  

Objavljeno 18. 4. 2018 
Izšle aprilske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

Vabljeni k branju nove številke e-Novičk Andragoškega centra Slovenije (ACS), kjer pišemo o medgeneracijskim 
sodelovanjem (v kulturi), napovedujemo pa tudi bližajoči se Teden vseživljenjskega učenja (TVU 2018). Preberite, kdo so 
dobitniki priznanj ACS, ki bodo slovesno razglašeni na Nacionalnem odprtju TVU, in še mnogo drugih zanimivih prispevkov, 
dosegljivih tudi na spletu.  

  

Objavljeni 18. 4. 2018 

Izšla publikacija Regije v številkah 2018 

Statistični urad RS je izdal posodobljeno publikacijo Regije v številkah 2018, kjer predstavljajo zanimiva dejstva 12 
slovenskih regij. Publikacijo lahko prelistate na njihovi spletni strani, ali naročite svoj brezplačni izvod preko spletnega 
obrazca. 

  

Objavljeno 13. 4. 2018 

Gradimo mostove v izobraževanju odraslih 

Četrta regijska konferenca Gradimo mostove v izobraževanju odraslih bo potekala od 18. do 20. 4. 2018 v Biogradu na 
moru na Hrvaškem. Konferenca bo del mednarodnega andragoškega simpozija, ki ga organizira hrvaška Agencija za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje odraslih. Dogodek je pomembna priložnost za pregled razvoja 
izobraževanja odraslih, izmenjavo izkušenj, mnenj in tudi druženje predstavnikov iz regije. 

  

Objavljeno 20. 3. 2018 

Izšle marčevske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

V marčevski številki poročamo  o posvetu Andragoškega društva Slovenije, na katerem je bila predstavljena zanimiva tema 
– vloga izobraževalcev pri vključevanju migrantov in beguncev, poročamo o pripravah na Teden vseživljenjskega učenja 
(TVU 2018) opozarjamo na vrzeli in dolžnosti za izboljšanje kakovosti življenja in vrsto drugih pomembnih dogodkov v 
prihajajočih mesecih. Vse to in še več lahko preberete v marčevski številki e-Novičk ACS, ki jih najdete tudi na spletu.  

  

Objavljeno 20. 3. 2018 

Posvetovalni dogodek projekta EPUO – konferenca z naslovom  Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno 
aktivnost 

Na Andragoškem centru Slovenije smo za prvega od treh posvetovalnih dogodkov EPUO (v okviru projekta Uresničevanje 
Evropskega programa za učenje odraslih 2017-2019 v Sloveniji) v letu 2018 združili moči z Združenjem izobraževalnih in 
svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS) in pripravili Posvetovalni dogodek projekta EPUO – konferenca z naslovom Izzivi in 
priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost, ki bo 10. in 11. aprila 2018 v Rimskih termah, in se bo navezoval na 

Strategijo dolgožive družbe. Prijave zbiramo do 4. aprila. Program in prijavnico najdete na spletni strani dogodka.  

  

Objavljeno 1. 3. 2018 

Vabilo na mednarodno konferenco Voditelj prihodnosti, ustvarjalec zavzetih zaposlenih 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v sodelovanju z Zvezo ljudskih univerz 
Slovenije in portalom Mojazaposlitev.si pripravlja mednarodno konferenco z naslovom Voditelj prihodnosti, ustvarjalec 
zavzetih zaposlenih. Dogodek bo v torek, 27. marca 2018, v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. 

Na konferenci bodo spregovorili o voditelju prihodnosti, ki razume, da lahko s pravimi orodji in veščinami razvije potencial 
in spodbudi zavzetost svojih zaposlenih ter jih skozi spremembe vodi. Sodelovali bodo Miha Mazzini, pisatelj, scenarist in 
režiser, Miquel Lladó, redni profesor strateškega managementa na IESE poslovni šoli v Madridu, Nina Nikić, vodja 
kadrovske službe Adria Dom d.o.o., in mag. Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj ter drugi gosti. Dogodek je za prijavljene 
udeležence brezplačen. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo. 

  

Objavljeno  16. 2. 2018 
Izšle februarske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

http://arhiv.acs.si/e-novicke/2018/April.pdf
https://enovicke.acs.si/
http://www.stat.si/
http://www.stat.si/statweb/News/Index/7324
http://www.stat.si/StatWeb/Home/Contact
http://www.stat.si/StatWeb/Home/Contact
http://pro.acs.si/gm2018/index.php
http://arhiv.acs.si/e-novicke/2018/Marec.pdf
https://enovicke.acs.si/
https://epuo.acs.si/
https://pro.acs.si/epuo-dogodek/2018-1/
http://arhiv.acs.si/vabila/Voditelj_prihodnosti_ustvarjalec_zavzetih_zaposlenih.pdf
http://arhiv.acs.si/vabila/Voditelj_prihodnosti_ustvarjalec_zavzetih_zaposlenih.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQLLsXxe99qK2AOmvHSguGK8dTmmvgFiy2_htgsatdF86saQ/viewform


Vabljeni k branju druge letošnje številke e-Novičk, kjer predstavljamo novi Zakon o izobraževanju odraslih, poročamo o 
dogodkih, ki smo se jih udeležili sodelavci ACS, ter poročamo o novicah iz drugih virov. Pišemo tudi o novostih na spletni 
platformi EPALE, v rubriki Kotiček je vaš  pa organizacije iz naše mreže poročajo o dogodkih, delijo izkušnje, razmišljajo o 
našem temeljnem poslanstvu – vseživljenjskem učenju.  Vabimo vas tudi k reševanju spletne ankete o tem, kaj menite o 
novi, spletni podobi e-Novičk. 

  

Objavljeno  12 2. 2018 
Izšle angleške e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

Vabimo vas k prebiranju zimske številke e-Novičk v angleškem jeziku (e-Novičke Winter 2017), v katerih partnerjem po 
svetu poročamo o projektih ACS in predstavljamo dejavnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja v Sloveniji, ki 
smo jim posvečali ustvarjalno energijo in zagon v drugi polovici lanskega leta. 

   

Objavljeno 26. 1. 2018 

Posvet Kako se izkušnja begunstva dotika naših življenj? 

Vabljeni na posvet Andragoškega društvo Slovenije (ADS)  z naslovom Kako se izkušnja begunstva dotika naših življenj?, ki 
bo 13. februarja 2018 v Centru kulinarike in turizma KULT316 v Ljubljani. Na posvetu bodo udeleženci iskali odgovore na 
vprašanja, kot na primer: Katere informacije so »prave«, kaj o tem vemo izobraževalci odraslih, kako bi se morali odzvati, 
katere aktivnosti izpeljati?, Kako o tej temi razmišljajo naši sosedi: Hrvati, Italijani, Avstrijci?, Ali ima Evropa odgovore na 
številna vprašanja ter probleme begunske in migrantske krize?, Katere dobre prakse bi bilo dobro upoštevati, kako 
sodelovati tudi na mednarodni ravni? 

Podrobnosti o posvetu spremljajte na spletni strani ADS. 

  

Objavljeno 25. 1. 2018 

Kulturni bazar 2018 

Vabljeni na tradicionalno nacionalno prireditev Kulturni bazar, ki bo letos 5. aprila v Cankarjevem domu. Prireditev 
pripravljajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za zdravje ter Ministrstvom za okolje in prostor pod 
častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. 

Ob desetem jubileju so za načrtovalce politik in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi (vabilo), ki pri svojem 
delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine pripravili bogat in zanimiv program strokovnega usposabljanja, katerega osrednja 
tema je Evropsko leto kulturne dediščine 2018, posebna pozornost pa je namenjena tudi Cankarjevemu letu 2018 ter 
medgeneracijskemu povezovanju na področju kulture. 

Na razstavnih prostorih bo svojo bogato ponudbo predstavilo skoraj 300 kulturnih ustanov ter številni samostojni kulturni 
ustvarjalci iz vse Slovenije. V predavalnicah in dvoranah se bodo zvrstila številna predavanja, delavnice in strokovne 
razprave z različnih področij, vodeni ogledi predstav (gledališke, glasbene, plesne, filmske …), razstav ter nastopi 
ustvarjalcev in umetniških skupin.   

Udeležba na strokovnem usposabljanju je za vse brezplačna, obvezna pa je e-prijava do 20. marca 2018. 

  

 Objavljeno  16. 1. 2018 

Izšle januarske e-Novičke Andragoškega centra Slovenije 

Vabimo vas k branju prve letošnje številke e-Novičk Andragoškega centra Slovenije, ki so dobile tudi 
novo, spletno podobo. Preberete lahko novice o doseženih ciljih v preteklem letu, gledamo pa tudi 
naprej, ko bomo v sodelovanju s partnerji dosegali nove uspehe na področju izobraževanja odraslih in pri 
drugih projektih. Preberite si tudi novice iz drugih virov, vabila slovenskih in tujih ustanov na dogodke, 
pogled nazaj in naprej na spletni platformi EPALE, v rubriki Kotiček je vaš pa prispevke o uspešno 
izpeljanih projektih in dogodkih na lokalni ravni.  

  

Objavljeno 10. 1. 2018 

Vabljeni na 10. Informativo 

http://arhiv.acs.si/e-novicke/2018/Februar.pdf
http://arhiv.acs.si/e-novicke/2017/Winter.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/napoved-posveta-o-migranstvu/
http://www.kulturnibazar.si/domov/
http://www.kulturnibazar.si/data/upload/KB2018_vabilo_strokovno_usposabljanje_MK_MIZs_ZRSs.pdf
http://www.kulturnibazar.si/data/upload/KB_18_program.pdf
https://cankarjevdom.eventsair.com/2018-kulturni-bazar/kulturni-bazar-2018/Site/Register
http://arhiv.acs.si/e-novicke/2018/januar_2018.pdf
https://enovicke.acs.si/


Vabljeni na jubilejno 10. Informativo, vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev, ki vsako leto na enem mestu združuje 
vse več izobraževalnih in drugih programov ter učence, dijake, študente in odrasle, ki iščejo informacije za svojo 
prihodnost. Pridružite se jim 26. in 27. 1. 2018  med 9. in 18. uro na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

  

 Objavljeno  3. 1. 2018 

Pedagoško-andragoški dnevi 2018 

Pedagoško-andragoški dnevi 2018, ki jih organizirajo 25. januarja 2018 na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, bodo namenjeni svetovanju na področju vzgoje in izobraževanja in vlogi pedagoga in 
andragoga v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Strokovno srečanje pa bo namenjeno tudi vlogi svetovalcev v 
izobraževanju odraslih. Podrobnosti in program so objavljeni na spletni strani dogodka, kjer je tudi dostop do prijavnega 
obrazca. Prijavite se lahko do 8. januarja. 

 

http://www.informativa.si/
http://www.pad.si/

