
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vabilo 
 
 
 
 
Področna strokovna skupina za izobraževanje odraslih pri Nacionalni strokovni skupini za 
pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, Zasavska ljudska 
univerza in Andragoško društvo Slovenije vas vabijo na strokovni posvet, ki bo 
 

v četrtek, 27. maja 2010, ob 13. uri 
v Zasavski ljudski univerzi, Grajska 2, Zagorje ob Savi 

 
Tema srečanja: 
 
 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V BELI KNJIGI O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V 
SLOVENIJI 

 
 
Uvodne predstavitve: 
• dr. Angelca Ivančič, Andragoški center Slovenije, predsednica PSS IO: 
Predstavitev dela pri Beli knjigi 
• mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije, član PSS IO: 
(Javna) mreža izvajalcev izobraževanja odraslih – prispevek lokalnega okolja 
• mag. Estera Možina, Andragoški center Slovenije, članica PSS IO: 
Dostop ranljivih ciljnih skupin odraslih do izobraževanja in učenja – obveznost države 
in lokalne ravni in 
Lijana Vidic Ristič, Zavod RS za zaposlovanje: 
Uresničevanje pravice brezposelnih oseb do izobraževanja 
 
Uvodnemu delu (80 minut) bo sledila razprava. 
Potek posveta in razpravo bo vodila dr. Petra Javrh, predsednica Komisije ADS za strokovne 
razprave in pogovore. 
 
K udeležbi in razpravi vabimo: 
• strokovnjake s področja vzgoje in izobraževanja, posebno s področja 
izobraževanja odraslih 
• izvajalce vzgoje in izobraževanja (učitelji, vzgojitelji, izobraževalci odraslih 



iz javnih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih organizacij) 
• strokovnjake iz drugih strok in področij, ki so tesno povezani s področjem 
izobraževanja odraslih in s strategijo vseživljenjskosti učenja 
• predstavnike gospodarskih organizacij in združenj 
• predstavnike državnih in občinskih organov ter politike 
• člane Andragoškega društva Slovenije 
• vse druge, ki vas zanima in zadeva aktualna tema. 
 
Imeli boste priložnost, da nosilcem uvodnih predstavitev zastavljate vprašanja o tej aktualni 
tematiki ter dajete predloge in pobude, ki bodo posredovani snovalcem Bele knjige. 
 
Srečanje se bo začelo ob 13. uri in bo potekalo predvidoma do 16. ure. 
 
Minister za šolstvo in šport je aprila 2009 imenoval Nacionalno strokovno skupino (NSS) za 
pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, katere naloga je pripraviti 
podlage za sistematično in strokovno utemeljeno preoblikovanje in dograjevanje sistema 
vzgoje in izobraževanja. Pri Nacionalni strokovni skupini deluje tudi Področna strokovna 
skupina za izobraževanje odraslih (PSS IO), ki pripravlja izhodišča in rešitve, ki naj jih 
vsebuje Bela knjiga za področje izobraževanja odraslih.Temeljno gradivo je PSS IO že 
izdelala, zdaj želi nekatere ugotovitve in predloge rešitev preveriti tudi v strokovnih razpravah 
s tistimi, ki lahko pomembno prispevajo k nadaljnjemu razvoju izobraževanja odraslih. Izbrali 
so štiri kraje v Sloveniji, med temi tudi Zagorje ob Savi. Organizacijo posvetov je prevzelo 
Andragoško društvo Slovenije (ADS). Financiranje iz sredstev ESS, ki je zagotovljeno le za 
delo NSS in PSS, poteka prek Zavoda RS za šolstvo. Sodelavce pri organizaciji zagotavljata 
ADS in NSS, gostitelj srečanja v Zagorju ob Savi pa je Zasavska ljudska univerza, Zagorje 
ob Savi, ki daje (donira) tudi prostor za posvet. 
 
Pričakujemo vas: 
Tone Bezgovšek, direktor Zasavske ljudske univerze, Zagorje ob Savi 
dr. Angelca Ivančič, predsednica Področne strokovne skupine za izobraževanje odraslih pri 
pripravi Bele knjige, Andragoški center Slovenije, Ljubljana 
dr. Zoran Jelenc, predsednik Andragoškega društva Slovenije, Ljubljana 


