
 

 

 

 

Kot pomembnega soustvarjalca področja izobraževanja odraslih v Sloveniji vas Združenje 

izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS) in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in 

kulture Slovenije (SVIZ) vabita na  posvet 

Kakšno javno mrežo potrebujemo v izobraževanju odraslih? 

Posvet bo v petek, 13. 11. 2015, od 10.00 do 14.00 ure, 
v prostorih Glavnega odbora SVIZ, Oražnova 3 v Ljubljani. 

 

Tema posveta je oblikovanje javne mreže v izobraževanju odraslih.  
Na posvetu želimo zbrati mnenja in stališča ključnih akterjev na področju izobraževanja odraslih o 

posameznih elementih nove sistemske ureditve, opozoriti na odprta vprašanja in poiskati odgovore 

nanje ter poudariti pomen partnerskega sodelovanja pri njihovem reševanju. 

 
PROGRAM POSVETA 
 

10.00 – 11.30:   PLENARNI DEL 
10.00 – 10.10:   Uvodni pozdrav:  

- mag. Maja Radinovič Hajdič, predsednica ZiSSS 
- Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ 
 

10.10 – 11.25:   Okrogla miza: Zakaj izobraževanje odraslih potrebuje novo sistemsko   
                             ureditev?  

   Moderatorka: dr. Andreja Barle Lakota, MIZŠ 
   Sodelujoči: dr. Sonja Kump, SSIO, mag. Andrej Sotošek, ACS, Jelka Godec,    
   poslanka DZ, Olga Drofenik, ACS in mag. Maja Radinovič Hajdič, ZiSSS 

 
11.25 – 11.30:   Navodila za nadaljnje delo, Meta Gašperšič 
 
11.30 – 12.00:   Odmor  
 
12.00 – 13.30:  DELO V SKUPINAH po metodi world cafe/svetovna kavarna s 5 omizji  

     (trajanje pogovora v posameznem omizju 15 minut): 
 

1. omizje: Programi, ki jih javna mreža zagotavlja odraslim.  
 Gostiteljica: Lili Štefanič, Občina Kočevje 
 

2. omizje: Zagotavljanje informiranja in svetovanja za odrasle ter priznavanja  
 neformalno pridobljenega znanja v javni mreži.  
 Gostiteljica: mag. Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice 
 

3. omizje: Zagotavljanje podpornih dejavnosti učečim odraslim.  
 Gostiteljica: Mateja Šmid, LU Kranj 

http://www.sviz.si/Kako_do_nas_GO_SVIZ/index2.php
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4. omizje: Financiranje izobraževanja odraslih (razmejitve med LPIO, javno       

              mrežo in razpisi).  
 Gostiteljica: mag. Brigita Kruder, LU Slovenska Bistrica 
 

5. omizje: Merila za financiranje javne mreže.  
 Gostiteljica: Marjeta Gašperšič, RIC Novo mesto  

 

13.30 – 14.00: Zaključki 
 
Moderatorja posveta: Meta Gašperšič, Tone Bezgovšek 

 
 
Opomba: Celotno srečanje bo potekalo po principu svetovne kavarne (opis predstavljamo na primeru kavarne s 
tematiko medkulturnega izobraževanja http://drustvo-moderatorjev.si/o-moderiranju/primeri-iz-prakse/svetovna-
kavarna/; Društvo moderatorjev Slovenije). 

 
 

Prosimo vas, da vašo prijavo oddate najkasneje do srede, 11. 11. 2015 (najbolje pa takoj) preko 
elektronske prijavnice. 
 
Dodatne informacije o posvetu  lahko dobite pri Maji Radinovič-Hajdič na 041 671 933, 
ali e naslovu: maja.radinovic.hajdic@ziss.si 
 
 

Vaše udeležbe in prispevka se že veselimo. 
 
Do našega snidenja vam želimo vse dobro. 
 
 
 

 
Branimir Štrukelj 
glavni tajnik  SVIZ Slovenije 

 mag. Maja Radinovič Hajdič 
   predsednica ZiSS Slovenije 

 
 
 
Vabljeni: 

- člani Strokovnega sveta RS za IO, 
- člani parlamentarnega odbora za šolstvo, 
- predstavniki združenj (ZLUS, ADS, DOIO,…), 
- predstavniki občin (ZOS, SOS), 
- strokovni delavci ACS, ki pokrivajo posamezna področja IO,  

ki so potencialni sestavni deli javne mreže, 
- predstavniki MIZŠ (dr. Andreja Barle Lakota, mag. Katja Dovžak), 
- predstavniki MDDSZ (Irena Kuntarič Hribar), 
- nosilci ISIO, 
- člani ZISSS. 

 

http://drustvo-moderatorjev.si/o-moderiranju/primeri-iz-prakse/svetovna-kavarna/
http://drustvo-moderatorjev.si/o-moderiranju/primeri-iz-prakse/svetovna-kavarna/
http://goo.gl/forms/dOiWhT6bWC
mailto:maja.radinovic.hajdic@ziss.si

