
   

REPUBLIKA  SLOVENIJA 

STROKOVNI SVET RS ZA 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

1000 Ljubljana, Masarykova 16 

tel.: (01) 400 5200 

faks: (01) 400 5321 

 

 

Številka:  013-1/2021/2 

Datum:   12. 1. 2021 

 
V A B I L O 

 

na  108. sejo Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, 

 ki bo v sredo, 20. 1. 2021, ob 13. uri  

potekala kot videokonferenca preko aplikacije MS Teams  

 

Predlagani dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika 107. seje  sveta (z dne 16.12.2020 )  

2. Vmesno maturitetno poročilo o poklicni maturi  

3. Izkušnje z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije (dr. Tanja Možina, ACS)  

4. Analiza vključenosti dejavnosti univerz za tretje življenjsko obdobje v občinske letne 

programe (Olga Drofenik, Slovenska U3ŽO, ADS). 

5. Predstavitev ključnih instrumentov za podporo okrevanju Evrope, Evropska kohezijska 

politika 2021-2027: pripravljalni ukrepi MIZŠ, s poudarkom na izobraževanju odraslih (mag. 

Katja Dovžak, MIZŠ). 

6. Razno 

 

S tem vabilom vam pošiljamo tudi  vsa gradiva v elektronski obliki.  

 

Prosimo vas, da svojo morebitno odsotnost sporočite  na e-naslov: mojca.miklavcic@gov.si. 

 

Lep pozdrav, 

 

dr. Sonja Kump l.r. 

predsednica Strokovnega sveta RS                                                                                                                                                          

za izobraževanje odraslih 

 

Vabljeni: 

- člani in članice Strokovnega sveta 

- prof. dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport 

- Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

- Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 

- Maja Mihelič Debeljak, direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja, MIZŠ 

- Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja za razvoj izobraževanja, MIZŠ 

- doc.dr. Kristijan Musek Lešnik, predsednik Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje  

- dr. Boris Dular, predsednik Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje  

- mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega Centra RS 

- mag. Nataša Kranjc, v.d. generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih 

- mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih             

- Olga Drofenik, ADS 

- dr. Tanja Možina, ACS 

- Janez Žužek, vodja Službe za izvajanje kohezijske politike 

- predstavniki sredstev javnega obveščanja      
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