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V A B I L O 
 

Vljudno vas vabim na 87. sejo  
Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, 

ki bo v četrtek, dne 17.11. 2016, ob 13.00 uri   v sejni sobi št. P23-24, 
na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana. 

 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem zapisnika 86. seje Strokovnega sveta (z dne 16.6.2016)  
2. Obravnava Letnega programa izobraževanja odraslih RS za leto 2017 (LPIO 2017)   
3. Obravnava in oblikovanje mnenja predloga pravilnika o izobrazbi učiteljev v izobraževalnem 
      programu za odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov  
4. Predstavitev projekta EPALE – spletna platforma za izobraževanje odraslih (Maruša Bajt, 
      CMEPIUS) 
5. Predstavitev projekta Bell (mag.Ester Možina, ACS)  
6.   Razno 
 
S tem vabilom vam pošiljamo tudi  vsa gradiva v elektronski obliki.  
Prosimo vas, da se seje zanesljivo udeležite, svojo morebitno odsotnost pa pravočasno 
sporočite na e-naslov: mojca.miklavcic@gov.si. 
 
Lep pozdrav, 
 

dr. Sonja Kump l.r. 
predsednica Strokovnega sveta RS                                                                                                                                                          
za izobraževanje odraslih 

 
Vabljeni: 

- članice Strokovnega sveta 

- dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport 

- dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

- dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport  

- Aleš Ojsteršek, direktor Urada za razvoj izobraževanja na  Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport  

- dr. Božidar Opara, predsednik Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje  

- Branko Kumer, predsednik Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje  

- mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega Centra RS 

- Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih                                                                                             

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

- mag. Ester Možina, Andragoški Center RS 

- mag. Andreja Lenc, CMEPIUS 

- Maruša Bajt, CMEPIUS  

- predstavniki sredstev javnega obveščanja         
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