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Spoštovani! 
 

Pred časom smo vas obvestili, da 20. maja 2019 pripravljamo posvet z aktualnimi temami s 

področja izobraževanja odraslih. Potekal bo v Ljubljani, v nekdanjem hotelu Mons, zdaj 

Hotel Four Points by Sheraton.  

Zahvaljujemo se vam za prijavo in pošiljamo program posveta. Vabimo tudi druge, ki bi se 

nam želeli pridružiti, da se do 14. 5. 2019 prijavijo na naslov: zlatko.zepan@sc-nm.si 
 

8.30 – 9.00 Prihod udeležencev 

9.00 – 9.15 Sprejem in uvodni pozdrav 

9.15 – 10.15 Novosti na področju kakovosti v izobraževanju odraslih –  

dr. Tanja Možina in Jasmina Orešnik Cunja, ACS 

10.15 – 10.45 Ali lahko vplivamo na prihodnost? - Priporočila OECD za 

učinkovito upravljanje izobraževanja odraslih – Peter 

Beltram, ACS  

10.45 – 11.15 Odmor za osvežitev 

11.15 – 12.00 Predstavitev možnosti in priložnosti za odrasle udeležence s 

pomočjo projektov Evropskega socialnega sklada 

- Sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni (Anja Krašna, 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS); 

- MUNERA 3 (Gregor Matos, BIC Ljubljana); 

- PanUP, Atena (Boštjan Ozimek, BIC Ljubljana). 

12.00 -12.30 Možnosti napredovanja zaposlenih v VIZ – pravna izhodišča 

in praktični primeri za IO – dr. Tatjana Novak, ŠC Ljubljana  

12.30 -13.00 Odmor za osvežitev 

13.00 – 14.00 Kaj nas žuli? 

 – Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

poklicnem in strokovnem izobraževanju – redni postopek, 

številka 0070-20/2019, 10. april 2019; 

- Odgovori MIZŠ na vprašanja, ki smo jih posredovali zaposleni 

v IO; 

- Razprava o izzivih šol pri izvajanju IO.  

14.00 – 15.00 Skupščina z volitvami v organe društva, razprava o 

prihodnjem delovanju društva  in zaključek posveta 
 

Del posveta bomo namenili tudi odgovorom ministrstva na naša vprašanja, zato vas še 

enkrat pozivamo, da nam svoja vprašanja posredujete najpozneje do 14. 5. 2019. 

Vprašanja lahko posredujete tudi, če se posveta ne boste mogli udeležiti. 

 

Lepo pozdravljeni, 

        Predsednik DOIO: 

        Zlatko Zepan 

 

 

Novo mesto, 10. 5. 2019 
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