
08:58:11  From  Zvonka.Potocar, RIC Novo mesto : Dober dan vsem skupaj. Uspešno izvedbo želim. 
v pričakovanju zanimivih vsebin. Lep pozdrav iz Novega mesta 

08:59:13  From  Mateja Šeliga, LUV : Lep pozdrav iz sončnega Velenja 

08:59:22  From  Andrej Sotošek : Dobro jutro vsem skupaj drugi dan Letnega posveta o IO. Ženim 
nam vsem skupaj uspešno delo in podpornemu timi nadaljevanje kakovostno opravljenega včerajšnjega 
dela.  

08:59:39  From  Ema Kozar : Dobro jutro vsem. Ema Kozar, Ekonomska šola Ljubljana 

09:00:06  From  Biserka Plahuta : Dober dan vsem :) in uspešno tudi danes. 

09:00:30  From  Jelica Bregar : Dober dan, uspešno delo 

09:00:47  From  Božena  Rudolf, Gimnazija Idrija : Dobro jutro vsem. Pozdrav iz Idrije. 

09:01:08  From  Polona Trebušak : Dobro jutro vsem, še iz Zasavja! Verjamem, da bo tudi danes še 
en čudovit in uspešen dan. Zasavska ljudska univerza 

09:02:38  From  darja breznik : Dobro jutro in prijazen pozdrav iz Raven na Koroškem želimo 
sodelavke izobraževalnega centra SMERI RAVNE :)! 

09:02:55  From  Alenka Pečnik Kranjec : Lep pozdrav iz meglenega Posavja. A. P Kranjec 

09:13:35  From  Bojan Hajdinjak ZLUS : Dobro jutro:)  

09:17:09  From  Ida Srebotnik : še bolj pomembno je kdo in kakšne so njegove reference! 

09:18:45  From  Tanja Vilič K., ACS : Zato bo še naprej zagotovljeno stalno izpopolnjevanje 
svetovalcev, v nadaljevanju bo povedano, kaj smo vključili v Smernice. 

09:19:52  From  Ema Perme, SI : Draga Tanja, odličen povzetek pomembnega dela, ki ga opravljate 
na nacionalni ravni, vsekakor pa strokovno delo v praksi pomembno sledi in ustvarja nove priložnosti za 
učenje. Bravo! Tudi, ko svetovalno dejavnost v IO v Sloveniji predstavljamo v tujini, sem nanjo zelo 
ponosna. Srečno in uspešno dalje. 

09:20:36  From  Tanja Vilič K., ACS : Hvala v imenu vseh svetovalcev! 

09:25:57  From  Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice, ZiSSS : Tanja, hvala za odlične smernice in 
današnjo jasno in učinkovito predstavite. 

09:26:34  From  Nada Uršič Debeljak, LUNG : Tanja, super si bila! Čestitke! 

09:26:42  From  Mojca Volk Korošec, LU Ptuj : Izvrstna predstavitev, Tanja. Hvala za ta prispevek.  

09:26:43  From  Tanja Vilič K., ACS : Hvala! 

09:26:51  From  Franja Centrih (UPI LU Žalec) : Tanja, čestitke, super predstavitev  

09:27:31  From  Biserka Plahuta : Odlično Tanja, tudi za vse nove dodatke, zlasti uvajanje za nove 
svetovalce. :) Uspešno naprej. 

09:27:41  From  Bojan Hajdinjak ZLUS : Lepo Tanja:) čestitke  

09:37:42  From  Suzana Štefanič, Srednja šola tehniških strok Šiška : demokracija 



09:38:42  From  Irena Urankar : Tanja, hvala za jasne smernice in zelo dobro predstavitev. 
 

09:40:02  From  Gabi Ogulin Počrvina, RIC Novo mesto : Tanja, odlična predstavitev, hvala. 

09:42:42  From  Ida Srebotnik : Kaj pa javna obravnava? 

09:44:22  From  Sonja Kump : Zakaj predlog Pravilnika ... ni posredovan Strokovnemu svetu za 
izobraževanje odraslih? 

09:45:10  From  Simona Šinko, Mestna knjižnica Ljubljana : Zanima nas, kakšno je 
priporočilo/smernica glede izvajanja svetovanja pri samostojnem učenju izven javne mreže IO? Se pravi v 
organizacijah kot so Mestna knjižnica Ljubljana, Mestna knjižnica Izola, Jezikovna šola Rossana, Doba 
Maribor, Kadring. Tanja, sem prav razumela, da je priporočilo, da se nadaljuje? 
 
In posledično je vprašanje, kakšen način (so)financiranja je predviden za izvajanje dejavnosti v teh 
organizacijah v prihodnje, konkretno v letu 2021? 
 

09:45:15  From  Sonja Klemenčič : Katja in vsi ostali, lep pozdrav! Vesela sem, da se bo toliko letih 
prizadevanj uveljavila javna služba v IO. Zanima me dvoje - ali to pomeni, da se bo v svetovanju začelo 
financirati 99,8 svetovalnih delavcev in to s 1.1. 21? Zanima pa me tudi, ali na MIZŠ že kaj razmišljate, da 
bi razširili javno službo na nekaj več programov izobraževanja odraslih? 

09:45:18  From  Bojan Hajdinjak ZLUS : Hvala vsem za trud pri pripravi dokumenta. Ljudske univerze 
smo dolgo čakali na javno službo. Samo mogoče, je realen rok 1.1.2021 

09:47:16  From  Nada Žagar, ZIK Črnomelj : Kdo bo prispeval sredstva za razliko med odobreno 
plačo delavca v 39. PR in realnem 46 PR, v katerem je strokovni delavec? 

09:47:31  From  Sonja Klemenčič : Hvala! 

09:47:37  From  Bojan Hajdinjak ZLUS : Še enkrat, Hvala Katja, hvala ACS za zgodovinski dosežek, 
vsaj za nas:)  

09:48:08  From  Gregor Sepaher, RIC Novo mesto : Katja hvala, komaj čakamo, da zaživi tudi pri nas.  

09:48:25  From  Mojca Volk Korošec, LU Ptuj : Tako je, Bojan! Hvala, Katja in uspešno dalje.  

09:48:44  From  Zala Zlatoper : Odgovorite prosim še na vpr. Mestne knjižnice LJ - Simona Šinko. 

09:48:54  From  Patricija Pavlič : Katja in delovna skupina, iskrena hvala za opravljeno delo! :) 
Uspešno naprej! 

09:51:48  From  Irena Urankar : Pohvala delovni skupini za opravljeno delo in vesela sem, da bo JM 
vzpostavljena v 2021.  

09:51:51  From  Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice, ZiSSS : Katja, hvala za predstavitev in odgovore 

09:52:42  From  Franja Centrih (UPI LU Žalec) : Katja, ACS in vsi sodelujoči - hvala za prizadevanja in 
za uspešno delo! 

09:52:43  From  Ljudska univerza Postojna 1 : Hvala, Katja in vsem v delovni skupini, res velik 
dosežek! 



09:53:32  From  Ema Perme, SI : Zelo veseli smo lahko tega trenutka, da se zelo približuje realen 
trenutek, ko bo javna služba na področju IO zaživela. V obsegu predvidenega  financiranja za strokovne 
delavce je tokratna mera najbrž tista, ki smo si jo v zadnjih letih zelooo želeli. Res pa je, da bomo po 
predvidevanjih v prihodnje potrebovali še več tovrstnega svetovanja, še bolj v povezavi s podjetji in 
drugimi akterji. In takrat bomo imeli že tokratne trdne podlage. Močno upam, da utrjeno pot, da bomo 
dejavnost širili. Dovolite, da še pohvalim vse, ki ste s svojim delom in skrivnostjo prispevali k dokumentu in 
izpeljavi procesa. Uspešno dalje 

09:54:05  From  Polona Trebušak : Katja, hvala za informacije in prispevek. Hvala za  

09:54:49  From  Nada Zupanc, BC Naklo : Pozdravljeni, kaj pa svetovalna dejavnost za zaposlene, ki 
jo sedaj izvajamo tudi v srednjih šolah. Hvala za odgovor. 

09:55:08  From  Rahela Hojnik Kelenc : Katja, ACS in vsi v delovni skupini, hvala za prizadevanja in 
uspešno delo. 

09:55:23  From  Nada Uršič Debeljak, LUNG : Pohvala delovni skupini, javna mreža je res 
zgodovinski dosežek za LU. 

09:55:29  From  Nada Žagar, ZIK Črnomelj : Hvala Katja za odgovor. Zelo smo zadovoljni, da imamo v 
Pokolpju svetovalno središče, zato bomo naredili vse, da opravičimo zaupanje, lp, Nada Žagar 

09:57:52  From  Mateja Rozman Amon : Vsekakor je to velik napredek za področje izobraževanje 
odraslih. Hvala vsem sodelujočim pri izpeljavi in uspešno še naprej!  

09:58:12  From  Simona Šinko, Mestna knjižnica Ljubljana : Hvala za odgovore in opravljeno delo. 
Srečno! 

09:58:35  From  Dejan Dravec : Čestitke vsem zaslužnim!!! 

09:58:56  From  Zala Zlatoper : Hvala za odgovor tudi iz Smeri Ravne. 

09:59:53  From  Tea Seliškar Otrin - Srednja ekonomska šola Ljubljana : Dobre novice :) hvala za 
predstavitev in se že veselimo sprejetje pravilnika. 

10:00:03  From  Franja Centrih (UPI LU Žalec) : Hvala Katja in Tanja … za vajini predstavitvi in vajini 
nosilni vlogi pri pripravi smernic in pravilnika 

10:01:44  From  Tanja Vilič K., ACS : Hvala vsem za sporočila za uspešno delo naprej, skupaj vedno 
zmoremo več!  

10:02:10  From  Albert Štrancar, CDI Univerzum : Hvala Katja in Tanja za vajini jasni predstavitvi in 
hvala strokovni skupini za trdo in dobro opravljeno delo. 

10:09:24  From  ACS IT #LPoIO2020 : Ema Perme je z nami sedaj, tako da lahko napišete vaša 
razmišljanja ali jo kaj vprašate. 

10:14:29  From  Dusana Findeisen Slovenska UTŽO : Evropski socialni steber? Se bo morda kaj 
spremenilo. Mislim, da  je socialno «varstvo» torej zaščita zastarel  koncept Potrebujemo socialno. 
Delovanje, ki bo omogočalo, da ljudje pridejo do izraza, da zmorejo…Kaj z iobraževanjem odraslih…? 

10:15:16  From  Katja Dovžak : Hvala Ema, hvala za dober pregled smernic in novosti in usmeritve za 
ReNPIO21-30. 

10:15:57  From  Tanja Vilič K., ACS : 3 ključni dokumenti tudi za IO:  za vsebine in dejavnosti v IO. 
Kako pa bo podprto z delovnimi skupinami v EU za IO v naslednjem obdobju? 



10:17:30  From  Ida Srebotnik : Kje so marginalne skupine in odrasli s posebnimi potrebami 

10:21:09  From  Ema Kozar : Hvala, gospa Perme za odlično predstavitev! 

10:22:11  From  Dusana Findeisen Slovenska UTŽO : Ema hvala za ta pregled… 

10:22:31  From  Ema Perme, SI : Hvala Katja, je še veliko ozadja, pa ni šlo vse v pol ure. Ve to pa je 
zdaj zelo enostavno dosegljivo na spletnih straneh Evropske komisije, tudi v slovenšćini 
Tanja, za delovne skupine na področju izobraževanja zaenkrat le prijazna obljuba Komisije, da bomo v eni 
od oblik sodelovali dalje - naš mandat se izteka konec decembra, pa upamo na najbolje. 
Ida, za vse marginalne skupine naj bi podpirali znotraj Evrospkega stebra socialnih pravic, kjer naj bi 
skrbeli za vsa delovna mesta in kjer 'naj nihče ne bo prezrt' - 'no one to be left behind' je stavek, ki sem ga 
premalokrat ponovila, je pa stavek, ki ga ponavljajo vsi evropski komisarji ves čas 

10:23:03  From  Monika Zalokar, ACS : Pozdravljeni, vse, ki niste poimenovani z imenom in 
priimkom prosimo, da to uredite. Hvala že vnaprej! 

10:23:15  From  Jasna Kržin Stepišnik : Super, da lahko na pregleden način vidimo širšo sliko in 
usmeritve, zato hvala, Ema za odlično predstavitev. 

10:23:41  From  Andrej Sotošek : Se pridružujem čestitkam Ema. Odličen povzetek strateških 
razvojnih prioritet. Se strinjam s Katjo, da je to ključna podlaga tudi za prioritete in aktivnosti v novem 
ReNPIO 2012 - 2030. Potrebna bo še večja in tesnejša medsektorska povezanost tako na digitalizaciji, 
trajnosti, kompetencah, in zaposlovanju v krožnem gospodarstvu. Tu bo potrebno še okrepiti koordinacijo 
in operacionalizacijo ukrepov in aktivnost ter doseganje opredeljenih kazalnikov. čaka nas še trdo delo. 

10:23:42  From  Dusana Findeisen Slovenska UTŽO : Torej trije jeziki tako kot na danskem? 

10:24:20  From  Valentina Uran, Zasavska ljudska univerza : Hvala za predstavitev, predvsem pa 
čestitke za naslov prispevka! 

10:25:13  From  Sonja Kump : Katja omenja, da  novi EU dokumenti predstavljajo usmeritve za 
ReNPIO 21-30. Menim, da je v Sloveniji potrebno izhajati iz naših posebnih okoliščin in potreb na področju 
izobraževanja odraslih, ne pa da le sledimo predlogom in navodilom EU. In če se že omenja ReNPIO 21-30 
me zanima kdaj bo predlog novega ReNPIO poslan v javno obravnavo, glede na dejstvo, da se leto 2021 
hitro bliza? 

10:25:39  From  ACS IT #LPoIO2020 : Prosim da ne rišite po ekranu! 

10:26:34  From  Ema Perme, SI : Hvala za vse prijazne pohvale - sem jih vesela, in imela stisko, ali bo 
predstavitev dovolj informativna in vam v pomoč, ko razmišljate na terenu o nadaljnjih poteh 
izobraževanja odraslih, gradnji vrednot, pa mogoče tudi v pomoč pri iskanju podlag vsebin v evropskih 
dokumentih, ko se javljate na različne razpise. Tokratna Evropa ima kar nekaj novosti na tem področju 

10:26:54  From  Dusana Findeisen Slovenska UTŽO : 74 let? Bo to upokojitvena starost? 

10:27:42  From  Nada Uršič Debeljak, LUNG : Ema, hvala za odlično predstavitev! Lepo je videti širšo 
sliko. 

10:28:06  From  Ema Perme, SI : Dušana, žal ne vem, kje so utemeljili to starostno skupino, vendarle 
napredek od sedanjega merjenja le do 65 let 

10:28:19  From  Ema Perme, SI : Hvala Nada, upa, da bo v pomoč 



10:29:05  From  Nevenka Tomšič- UTŽO Il.Bistrica : Hvala ga. Perme  za odlično predstavitev. Kje 
vidite izobraževanje starejših nad 65 let in UTŽO. 

10:29:18  From  Marko Šiška : Odlična širša slika, Ema. Upam, da bo predstavitev na voljo tudi 
kasneje. Za Evropo pa upam, da bo v tem obdobju bolj pogumna in konkurenčna. Navznoter pa pravična, 
solidarna in seveda zdrava. 

10:30:00  From  Tanja Vilič K., ACS : Ema, hvala za ta pregled, podpira naše delo in razvojna 
premišljevanja za naprej! 

10:31:12  From  Božena  Rudolf, Gimnazija Idrija : ne vidimo 

10:31:13  From  Ema Perme, SI : Hvala Marko, tudi jaz upam ,da bom uspeli presejati tisto, kar je 
pomembno za nas in to vgraditi v ReNPIO 2012-2020, dodati pa seveda vse nacionalne posebnosti. 

10:31:36  From  Božena  Rudolf, Gimnazija Idrija : Prejšnja prosojnica ni bila vidna 

10:32:06  From  Marko Šiška : Super. Se strinjam. 

10:32:21  From  Polona Trebušak : Ema, iskrena hvala in čestitke za izvrsten pogled z EU očali.  Še 
veliko uspehov in dobrih praks  tudi v prihodnje. 

10:32:25  From  Gabi Ogulin Počrvina, RIC Novo mesto : Ema, hvala za nazorno predstavitev in s 
tem spodbude za razvojne razmisleke. 

10:33:27  From  Sonja Kump : Ema, verjetno si imela v mislih ReNPIO 20121-2030? In se vedno 
cakam na odgovor. 

10:33:55  From  Sonja Kump : 2021-2030 

10:34:05  From  brigita kruder : polovica jih je svoje digitalne spretnosti izboljšala in polovica želi še 
več... KAJ PA DRUGA POLOVICA? KAJ pa  tistih 20%, ki sploh nimajo dostopa do interneta (Slovenija)? Kaj 
je standard v Sloveniji? Ali je to računalnik v gospodinjstvu? kakšen naj bo? Kako je s povezavo? TOrej, ko 
bomo imeli elektriko in pralne stroje, nam bo pralne stroje, nam bo prišlo prav znanje o programih pranja, 
ki jih lahko uporabimo. programov usposabljanja za RPO IN RDO je še vedno veliko premalo. Praktično 
nimamo , že nekaj let sofinanciranih tečajev za naraščajočo "Vojsko"  starejših odraslih.  ODrasli, ki so IKT 
nepismeni počasi izginjajo iz našega radarja.   

10:34:09  From  Ema Perme, SI : Odgovor predsednici Strokovnega sveta, dr. Sonji Kump, odgovor o 
napredovanju pri pripravi ReNPIO 2021-2030 sem posredovala tajnici Strokovnega sveta pred slabim 
mesecem. Infor 

10:34:39  From  Tanja Vilič K., ACS : Čestitke BIC-u! 

10:35:10  From  Nada Uršič Debeljak, LUNG : Zvonka, čudovito vodiš ta posvet! Vsa pohvala! 

10:35:12  From  Nada Žagar, ZIK Črnomelj : Hvala Ema, čestitke za ustvarjalen naslov 
prispevka!Bravo BIC, iskrene čestitke Jasni! Lp, Nada Žagar 

10:35:47  From  Andrej Sotošek : Čestitke BIC-u. 

10:36:26  From  Ema Perme, SI : hvala vsem za komentarje in razmisleke ter pohvale. Upam, da 
uspem v odmoru dogovoriti še na kakšno vaše razmišljanje in vprašanja. 

10:37:02  From  Jasna Kržin Stepišnik : Najlepša hvala, Zvonka tebi in vsem za čestitke! Smo je bile 
res veseli. 



10:37:20  From  Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice, ZiSSS : Ema, odlično kot vedno. Hvala za kratko 
in jasno širšo sliko. Iskrene čestitke BIC-u. 

10:38:06  From  Mojca Volk Korošec, LU Ptuj : Odlični prispevki, hvala vsem prezentatorjem in 
seveda Zvonki za moderacijo!  

10:38:38  From  Ema Perme, SI : Maja hvala, upam res, da pomaga tudi vam v praksi - to je bil 
temeljni namen 

10:39:42  From  Urška Novak Lešnik : Biserka, super, jasno in zanimivo.  

10:39:43  From  Nada Uršič Debeljak, LUNG : BIC, iskrene čestitke za priznanje, res si ga zaslužite! 

10:40:20  From  Nada Uršič Debeljak, LUNG : Bravo Biserka! 

10:40:33  From  Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice, ZiSSS : UPI in partnerstvo - veliko uspeha pri 
izvedbi projekta želim 

10:40:53  From  Katja Dovžak : Hvala, verjamem, da smo se vsi kaj novega naučili. 

10:48:07  From  Ema Perme, SI : Draga Sonja, res mi tole hitro tipkanje gre bolj slabo. Evropski 
prostor je vseeno naša širša država in v globalih je pomembno, da imamo širše okvirje za svoje delo, 
vendarle se pri vseh dogovorih in sklepih vedno poudarja načelo t.i. subsidiarnosti, kar pomeni nacionalno 
upoštevanje posebnosti. To pomeni, da ne sledimo slepo, ampak prilagajamo zakonodajo, aktivnosti in 
vse ukrepe svojim nacionalnim smerem in potem. ReNPIO 2021-2030 pa je v fazi ponovnega pretresa 
znotraj delovne skupine, glede na precejšnjo spremembo stanja v družbi, gospodarstvu in širše - te bo 
potrebno vgraditi v strukturo nove Resolucije. Ne želimo si, da bi za naslednjih deset let potrdili 
dokument, ki je strateškega značaja za naše področje, ki ne vsebuje spoznanj in premislekov, ki smo jih 
deležni šele v tej jeseni. 

10:50:25  From  Ksenija Turk, IC Memory : Čestitke in hvala vsem za nazorne usmeritve. Posebej 
hvala Zvonki za vzpodbudno in uglajeno povezovanje! Uspešno še naprej. Ksenija 

11:01:16  From  Ema Perme, SI : Brigita, hvala za komentar in vprašanje. Se strinjam, to je tista 
druga polovica, za katero bomo morali skrbeti še bolj, z motivacijo, informiranjem in svetovanjem. Kar se 
povezav in infrastrukture tiče, pa naj bi v okviru slovenskega Akcijskega načrta za digitalno izobraževanje 
(ANDI - v nastajanju), z aktivnostmi poskrbeli tudi za večjo dostopnost in opremljenost. Močno upam, da 
bomo uspeli znotraj teh ukrepov in EU finančnih mehanizmov poskrbeti za to: - cilj je 100 % pokritost. 
Vprašanja, ki jih odpiraš, povezana s starejšimi odraslimi so zelo na mestu, Evropa jih je skoraj pozabila, n 
to opozarjamo ves čas tudi v naši skupini. Kohezijska politika zajema praktično le zaposleno-aktivno 
prebivalstvo. So pa na voljo novi mehanizmi in ti zagotavljajo več teh poti. Bolj konkretno pa bo na to 
vprašanje mnogo bolj kompetentno odgovoril kolega Janeza Žužek iz Službe za kohezijsko politiko MIZŠ. 
Zavedam pa se, da je vaše delo na terenu najbolj pomembno in vi ste tisti, ki vzdržujete najboljši stik z 
udeleženci. 

11:03:29  From  Monika Novšak, LU Krško : Biserka, super predstavitev projekta Znanje za odličnost 
in povabilo k sodelovanju v projektu.  

11:04:29  From  Zvonka Pangerc Pahernik, ACS : Če je bila tudi pri vas za kratek čas prekinjena 
povezava in potem spet vzpostavljena, se je Klepetalnica izpraznila. Poskrbeli bomo za zapis celotnega 
klepeta - objavljen bo na spletni strani Letnega posveta - jutri. ;) 

11:06:40  From  Tea Seliškar Otrin - Srednja ekonomska šola Ljubljana : Žal vas ne slišimo. 



11:07:12  From  Damjana KOTNIK -Mocis Slovenj Gradec : nič se ne sliši 

11:07:30  From  Gita Mihovec, LU Škofja Loka : Tudi meni je vmes prekinilo, sedaj spet slišim.  

11:07:34  From  ACS IT #LPoIO2020 : mal je slabša povezava ... 

11:07:39  From  Janja Urbiha : pri meni je vse ok, tudi glas 

11:07:41  From  Monika Novšak, LU Krško : se sliši... 

11:07:41  From  Janja Bartelj : Zapusti sestanek in se še enkrat prijavi:) 

11:08:07  From  Janja Bartelj : Tudi pri meni se ni slišalo in sem tako rešila.  

11:08:17  From  Zvonka Pangerc Pahernik, ACS : hvala za javljanje, danes nam nagraje (vsaj) en 
škrat; a se ne damo! :) 

11:08:17  From  Nevenka BOGATAJ, SLO, ADULT EDUCATION : prekinja nam vsem. ponavljamo 
prijavo po večkrat ... 

11:09:31  From  ACS IT #LPoIO2020 : Cela Slovenija na Zoom, najbrž delimo usodo z mnogimi, ki so 
sedaj v spletnih konferencah. Bo pa zvečer na voljo posnetek 

11:13:01  From  ACS IT #LPoIO2020 : Gospod Janez Žužek je sedaj z nami, lahko napišete svoja 
razmišljanja. 

11:13:11  From  ACS IT #LPoIO2020 : Ali zastavite vprašanje. 

11:16:29  From  Nevenka BOGATAJ, SLO, ADULT EDUCATION : VPRAŠANJE: Omenili ste za MIZŠ 2 
prioriteti (digitalna Slo, trajnostni in zeleni prehod), nato pa prvo podrobneje predstavili. Kaj MIZŠ 
namerava na področju TR&zelenega prehoda? 

11:17:41  From  Janez Žužek MIZŠ : Na področju Trajnostnega in zelenega prehoda so mišljene 
predvsem energetske in protipotresne sanacije izobraževalne infrastrukture. 

11:19:39  From  Nevenka BOGATAJ, SLO, ADULT EDUCATION : hvala. Če prav razumem, gre za 
investicije. Kaj pa Vzgoja in izobraževanje za TR (=VITR)? Zadnje Smernice so bile 2007.  

11:23:38  From  Ema Perme, SI : Pozdravljen kolega Janez, hvala za odličen pregled. Mogoče še 
nekaj poudarkov, kako bomo skrbeli za uresničevanje ciljev, povezanih z demografsko sliko, saj premalo 
prepoznavamo starejše od 65 let, napoved pa je, da bo kar precejšen delež prebivalstva v EU v naslednjih 
desetih letih starejših od 65 let. Sloveniji pa je OECD v zadnjem ekonomskem poročilu že napovedal tako 
rekoč, nujno podaljšanje delovne dobe do starostne meje 67 let. 

11:24:49  From  Olga Drofenik : SAMO FORMALNO IZOBRAŽEVANJE? 

11:25:06  From  Janez Žužek MIZŠ : Izpostavljeno področje TR bo smiselno umeščeno v okviru 
načrtovanih ukrepov (predvidoma v okviru Celovite digitalne transformacije) sredstva RRF, področje 
izobraževanje, ter v okviru ukrepa Krepitev ključnih kompetenc v okviru  EKP 21-27. Konkretno za 
področje VŽU so vsebine še v pripravi. 

11:29:12  From  Janez Žužek MIZŠ : Glede uresničevanje ciljev, povezanih z demografsko sliko 
bomo ukrepe usklajevali z MDDSZ, pri čemer pa je potrebno upoštevati usmeritve in priporočila EU, ki so 
primarno vezani na delovno populacijo. Vsekakor pa imamo  v vidu odprto problematiko. 



11:30:04  From  brigita kruder : Urejanje dostopa in opreme potrebne za to je seveda  dobrodošlo, 
saj bi bilo manj kot do  korak nazaj od tega, kjer smo danes. potreben in pomemben je tudi  brezplačen 
dostop do programske opreme,  za  delo LU pa tudi naših učiteljev in udeležencev izobraževanja.  
 

11:30:26  From  Nevenka BOGATAJ, SLO, ADULT EDUCATION : hvala za sistematičen pregled in 
odmev.Super, če je to področje še odprto i v pripravi. Namreč SLO - odporna, zelena in digitalna so cilji - iz 
ukrepov za IO se zdi, da razumemo predvsem pojem digitalno. kaj pa odpornost? zeleno? to manjka, res 
manjka. namreč sinergija z drugimi področji (in ugotovitvami) IO.  

11:34:45  From  Ema Perme, SI : Hvala Janez za pojasnilo, mogoče dopolnitev k pojasnjevanju, da 
raziskave kažejo, da ljudje, ki so vključeni v kakršnokoli obliko učenja do pozna starosti, boljše ohranjajo 
svojo mentalno in fizično kondicijo, kar pomeni, da je nujno k vsem zdravstvenim in socialnim ukrepov 
komplementarno dodati programe učenja, za krepitev njihove radovedne kondicije, saj to pomaga pri 
daljšanju obdobja samostojne skrbi zase, to dviga samozavest in ohranja pozitivno življenjsko 
naravnanost. To je tudi odlična popotnica za več medgeneracijskega sodelovanja in prenosa t.i. 
medgeneracijskega znanja. Seveda je tu še več drugih socialnih učinkov. Torej, pri starejših vidim nujo 
sodelovanja 'trojčka': sociala, zdravje, izobraževanje, s skupno nastalimi ukrepi. 

11:35:19  From  Janez Žužek MIZŠ : Vsebino zelenega in trajnega so lahko vključene v ukrepe EKP 
21-27, SC6 VŽU, zato so vaši predlogi v tej smeri dobrodošli. Konkretne vsebine posameznih ukrepov še 
niso opredeljene. Seveda pa je skladno s Priporočilih EK poudarek tako na digitalnem kot tudi na zelenem 
in odpornem. 

11:35:50  From  brigita kruder : Ali je  kateri od ukrepov nanaša na starejše odrasle, ki niso več 
delovno aktivni. NJihov delež v družbi se bo še povečeval.  

11:36:08  From  Olga Drofenik : TOČKA 8: SAMO V FORMALNEM IZOBRAŽEVANJU? 
NESPREJEMLJIVO.  

11:36:50  From  Olga Drofenik : VLOGA DELODAJALCEV, DRAŽVA NE MORE PVERZETI 
ODGOVOROSTI ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH Z VIŠO IZOBRAZBO,  

11:37:30  From  Katja Dovžak : Ukrepi za odrasle, ki niso več DELOVNO aktivni je pristojno MDDSZ. 

11:38:03  From  Kristina Udovič Kocjančič, LU Koper : Hvala obema za odlične predstavitve in 
spodbudne novice. Zanima me, ali so v 
pripravi bolj konkretna navodila za obstoječe/tekoče projekte, ki jih 
sofinancirata MIZŠ in ESS. Izvajalci smo v negotovosti glede načinov 
dokazovanja izvedbe programov na daljavo, ki bi vzdržalo vse kontrole. 
Trenutno so smernice ohlapne, dokazovanje pa zelo zahtevno. Če se to ne 
spremeni, bomo imeli težave s črpanjem sredstev, doseganjem kazalnikov itd. 
tudi v novi perspektivi. 

11:39:10  From  Irena Urankar : Katja, hvala za izčrpne informacije. 

11:40:48  From  Patricija Pavlič : Epidemija vpliva tudi na trenutne projekte, na njihovo realizacijo in 
kazalnike . Se načrtujejo kakšne spremembe na področju obstoječih projektov z namenom doseganja z 
elaborati zastavljenih učinkov in rezultatov?  Hvala 

11:42:17  From  Ksenija Turk, IC Memory : Hvala obema predstavnikoma Ministrstva g. Žužku in ga. 
Katji za predstavitev. Vprašanje obema: Ali bodo ukrepi vključili vse izobraževalce formalnega 
izobraževanja, ali bomo zasebni izključeni? 



11:42:32  From  Dejan Dravec : Hvala ga. Katji Dovžak za izčrpne informacije. Se pa strinjam s 
Kristino, direktorico LU Koper. Potrebno bi bilo podati poenotena in poenostavljena (čim manj birokratsko 
zapletena) navodila za izvajanje programskih izvedb na daljavo, saj nam je vsem na vseh nivojih v interesu 
izogibanje težavam s črpanjem sredstev. Težave, ki bi si jih povzročali sami med sabo, nam ne koristijo. 

11:43:36  From  dusana findeisen : Torej izobraževanje odraslih za življenje prepučate  Ministsrtvu 
za delo in socialne zadeve- ločitev je nevarna kajti dela ni mogoče izločiti iz življenja 

11:43:42  From  Katja Dovžak : Ukrepi v podporo gospodarstvu potekajo že sedaj. V sodelovanju s 
socialnimi partnerji usklajujemo ukrepe. 

11:44:40  From  dusana findeisen : Če izločimo starejše izločimo tudi druge 

11:45:32  From  Nevenka BOGATAJ, SLO, ADULT EDUCATION : Glede VITR so se letos sestajala 
vodstva javnih zavodov MIZŠ, zato razmislek, ideje obstajajo. Za IO so bile podane v procesu nastajanja 
ReNPIO. Komu jih posredovati, da bi bil omogočen razvoj IO (za vse generacije, povezane) tudi na 
področju zelenega, odpornega? 

11:46:01  From  dusana findeisen : Se strinjam z združitvijo različnih resorjev. 

11:46:16  From  Gabi Ogulin Počrvina, RIC Novo mesto : Hvala obema, odlična prispevka. Omenili 
ste prenovo JV izobraževalnih programov. Katerih - neformalnih ali formalnih? 

11:49:13  From  Ema Perme, SI : Javno veljavni programi za odrasle so opredeljeni v zakonu in 
prenavljali bomo obstoječe UŽU programe, v  skladu z opravljeno evalvacijo. Verjamem pa, da bo tudi več 
priložnosti za razvoj novih, lgede na nove razmere 

11:49:42  From  Ksenija Turk, IC Memory : Pa še vprašanje: Kako je z izobrazbenim primanjkljajem 
za pridobivanje poklicne, srednje izobrazbe? Gre za socialno in finančno najbolj ogroženo  populacijo (brez 
izobrazbe, pogosto brez zaposlitve). Glede na to, da so sredstva zmanjkala veliko pred predvidenim rokom 
sprašujem: Ali bo nov razpis za izobrazbeni primanjkljaj? Ali bo vključeval tudi udeležence, ki so 
izobraževanje zaključili od avg./septembra 2020? Hvala za odgovor in LP. Ksenija Turk 

11:54:41  From  Olga Drofenik : PROSIM ZA BESEDO 

11:54:48  From  Mija Ločniškar; Ljudska univerza Radovljica :  Ali bo vključeval tudi udeležence, ki so 
izobraževanje zaključili od avg./septembra 2020? Hvala za odgovor in LP. Mija Ločniškar 
 

11:55:11  From  Dare Stojan : Cestitam. Res dober posvet ! tako vsebinsko kot tudi tehnicno ! 
pozdrav iz delodajalske strani... 

11:55:39  From  Ema Perme, SI : Hvala Dare, lepo, da si z nami 

11:57:21  From  Olga Drofenik : LAHKO DOBIM BESEDO ? 

11:58:40  From  Jelica Bregar : Hvala za izčrpne informacije in spodbudne novice. 

12:01:18  From  Katja Dovžak : Prenova se nanaša na JV programe za pridobitev izobrazbe in na JV 
izobr. programe za odrasle, ki ne dajejo JV izobrazbe. 

12:01:37  From  Kristina Udovič Kocjančič, LU Koper : Hvala za odgovore. Naj pohvalim posvet, ki je 
bil letos zelo aktualen in dopuščal možnost širokega sodelovanja. 



12:03:43  From  Nevenka BOGATAJ, SLO, ADULT EDUCATION : Hvala za sporočilo, da znamo biti v IO 
odprti, poslušati, upoštevati. Če kdo, moramo prav mi biti s tega vidika zgled širokemu polju, ki ga 
izobraževanje predstavlja. Pozdrav vsem in čestitke ekipi Letnega posveta. Nevenka B. 

12:04:17  From  Nevenka Tomšič- UTŽO Il.Bistrica : Hvala ga. Olga. Vas v celoti in močno podpiram. 
Čestitke vsem, ki ste pripravili in sodelovali na letošnjem posvetu. 

12:06:02  From  ACS IT #LPoIO2020 : Ana Stanovnik Perčič je z nami v klepetalnici. Lahko sodelujete. 

12:06:30  From  Katja Dovžak : Olga, se vsi strinjamo, da je treba to vprašanje primerno vnesti v 
ReNPIO. Demografski podatki nazorno kažejo, v katero smer mora IO, imamo tudi Strategijo dolgožive 
družbe... 

12:06:48  From  Olga Drofenik : KAJ MISLITE Z IZOBRAŽEVALCI ODRASLIH? SO TO SAMO UČITELJI, 
TAKO KOT JE ZDAJ, ŽAL, ZAPISANO V ZAKONU O IO 

12:09:41  From  Katja Dovžak : Izobraževalci so vsi, ki so v različnih vlogah v neformalnem 
izobraževanju. 

12:10:27  From  dusana findeisen Slovenska UTŽO : REZULTATI POSAMEZNIH PROJEKTOV SO  
RAZVIDNI TUDI NA SPLETNIH STRANEH ORGANIZACIJ, DENIMO  SLOVENSKE UTŽO, PA TUDI NA EPALE 

12:10:51  From  Dejan Dravec : Čestitke Andragoškemu centru Slovenije v sodelovanju z MIZŠ za 
zares konkreten in vsebinsko tehten LPIO 2020! Zvonka in vsi ostali vpleteni in zaslužni organizatorji 
dogodka, vsi nastopajoči s svojimi prispevki in seveda tudi tisti v ozadju, ki vas nikoli nihče ne sliši in ne 
vidi, vse čestitke za letošnje pripravljene vsebine!!! Pozdravi in zahvala za odlično opravljen posel iz 
Murske Sobote. 

12:11:05  From  Irena Urankar : malo smo ven padli.... 

12:11:10  From  Laura : Ne slišimo 

12:11:12  From  Zala Zlatoper : tudi mi 

12:11:13  From  Janja Bartelj : Izguba zvoka:( 

12:11:18  From  Brigita Herženjak, RIC Novo mesto : enako 

12:11:18  From  Meri Šuler, KTRC Radeče : tudi mi 

12:11:24  From  Martina Podlesnik CIK Trebnje : Enako 

12:11:27  From  Andreja Sabati Šuster : umolknili :-) 

12:11:29  From  Ida Srebotnik : Hvala vsem, ki ste pripravili posvet. Žal imamo v IO še vedno težave 
s celostnim pogledom na tako široko področje kot je vseživljenjsko učenje oz. IO. Krasno, da se hvalimo 
vsevprek, tudi to je potrebno, vendar bi bilo morda mnogo bolj učinkovito, če bi zmogli tudi kritičen 
pogled na situacijo, ki jo, kljub prizadevanjem manjšine, imamo v IO. Lep pozdrav Ida Srebotnik, ADS 

12:11:55  From  Tea Seliškar Otrin - Srednja ekonomska šola Ljubljana : zvok sedaj deluje 

12:12:08  From  Irena Urankar : se že slišimo 

12:12:09  From  Mare Žvan, LU Škofja Loka : deluje 

12:12:35  From  Tanja Mrak, CIK Trebnje : Sedaj se sliši. 



12:12:55  From  Darijan Novak, ACS : huh… verjeli ali ne, ob vsakem še najmanjšem izzivu nas zalije 
znoj... ;) 

12:13:36  From  Marina Hrs, Mestna knjižnica Izola : Prosim za natančnejša pojasnila glede 
sofinanciranih programov s strani MIZŠ, ki potekajo in ne bodo sodili v javno službo, kot je tudi 
samostojno učenje? Ali je za 2021 za njih predvideno sofinanciranje (še) na podlagi poziva ali javnega 
razpisa? Če na podlagi javnega razpisa, kdaj bo objavljen? 

12:13:49  From  Ema Perme, SI : nič ne marej, to je šarm tega posla, malo skrbi, veliko energije in 
pozitivizma, pa smo skupaj, tako ali drugače, s tehniko, ali brez;-)) 

12:14:27  From  Tanja Cizl : Odlično vam gre ACS! Bravo za odlično organizacijo in res aktualne 
vsebine. Pozdrav iz Posavja 

12:15:19  From  Darijan Novak, ACS : hvala prosim oprostite...čarobne besede... 

12:15:35  From  dusana findeisen Slovenska UTŽO : ‹EPALE STARAJOČE SE POPULACIJE MANJKA SE 

12:16:41  From  Katja Dovžak : Po uvedbi javne službe v io bo sofinanciranje drugih oblik učenja 
(ssu, bz ipd) na osnovi jr. 

12:16:49  From  Ema Perme, SI : Dušana, U3ŽO se lahko vključi, če še niste v omrežju 

12:17:47  From  Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice, ZiSSS : Več kot 300 nas je in to že dva dni, pa 
smo enkrat smo popolnoma ven padli in bili  nekaj sekund brez zvoka. Odlično Darijan in Franci in vsi 
tehnični sodelavci 

12:18:41  From  Darijan Novak, ACS : hvala Maja... 

12:18:58  From  Matej Mušič : Spoštovani gospe Mag. Katja Dovžak in Ema Perme, ali je v novem 
dokumentu prihodnje nacionalne strategije vključeno tudi priporočilo OECD, ki ga prilagam v originalu?   
ACTION 1 Develop a comprehensive adult learning master plan to include all forms and levels of adult 
education and training, and clarify the roles of all sectors involved. 
FINDINGS – not just another strategy, one that leads to action 
Current Master Plan- excludes privately funded, sectoral and higher education, lacks widespread buy-in, 
resposibilities, accountability. 
 
Vnaprej se zahvaljujem za odgovor! (lahko tudi tukaj, v chatu) 
 

12:19:37  From  Irena Urankar : Hvala Ana, super predstavitev. 

12:19:45  From  ksenja sulič Ljudska univerza Postojna : Pri nas deluje brezhibno.  

12:19:51  From  Polona Trebušak : Ekipa ACS,  MIZŠ vsi nastopajoči, mojstri pred in za kamerami, 
globok poklon vsem za izvrsten posvet. Dobesedno nam dajte Moč in radost učenja in upanje za 
prihodnost. Pokazali ste nam, da je možno vse -  smo skupaj-na daljavo. Polona Trebušak 

12:21:08  From  Mojca Volk Korošec, LU Ptuj : Polona, super napisano, se podpišem pod to izjavo. 
Hvala vsem akterjem danasnjega dne v imenu LU Ptuj 

12:21:57  From  Mateja Rozman Amon : Zvonka odlično vodiš in povezuješ, sicer tudi v živo vedno, 
ampak online pa res odlično.  



12:22:00  From  Irena Urankar : Pohvala celotni ekipi ACS in MIZŠ za odlično izpeljan in aktualen 
posvet.  

12:23:41  From  Nevenka Kocijančič : Novičnik je že objavljen in promoviran tudi na spletnih straneh 
ACS. 

12:25:01  From  Janja Turk IC Memory : Čestitke ekipi ACS za odlično izpeljan e-posvet. Zvonki za 
čudovito vodenje. Posebej pohvale tudi tehnikom, zavedamo se, da je izpeljava e-oblike s tako številčno 
udeležbo, zahtevna in predstavljala poseben izziv. Odlični ste, hvala. 

12:25:34  From  Urška Novak Lešnik : Se pridružujem vsem čestitkam in pohvalam za odlično 
izpeljan posvet v danih, nekoliko drugačnih razmerah. Skupaj zmoremo.  

12:26:41  From  Katja Dovžak : Priporočila OECD bodo v ReNPIO smiselno vključena. 

12:26:57  From  Katja Rapuš, NUK : Velik poklon ACS in MIZŠ za vaš izjemen organizacijski podvig! 
Spremljali smo vas tudi v Narodni in univerzitetni knjižnici. Izvrsten program in veliko uporabnih informacij 
ter vsebin.  

12:27:13  From  Matej Mušič : Spoštovana! 

12:27:22  From  Matej Mušič : Hvala za odgovor! 

12:28:18  From  Nevenka Kocijančič : Seveda, še link do najnovejšega novičnika: 
https://epale.ec.europa.eu/sl/newsletters/socialna-vkljucenost-starajoce-populacije-medgeneracijsko-
ucenje 

12:28:25  From  Nevenka BOGATAJ, SLO, ADULT EDUCATION : Še enkrat se moram oglasiti - bolj v 
razmislek. Novi časi, novi izzivi, tudi mi moramo znati kaj novega - s tega vidika izziv: Struktura vpliva na 
delovanje. Javni razpis je razumljiva in pogosta forma delitve koristi oz. sredstev, načeloma transparentna. 
Toda na njem tekmujemo. Poudarjamo pa potrebo po sodelovanju, zaupanju itd. Tudi glede delitve 
bistvenega bo treba iskati "dodano vrednost", kaj novega, … da ne podiramo, kar je s tolikim trudom 
zgrajeno. Za neformalno izobraževanje je bil nekoč uporabljen mehanizem razmestitve. Temeljil je na 
zaupanju stroki. Lahko nanj računamo za prihodnja leta? 

12:30:00  From  Olga Drofenik : kATJA, UPAM, DA RZUMEMEM PRAV TO OS SMISELNEM 
VKLJUČEVANJU. PRIPOROČILO oecd JE NAMREČ V NASPROTJU Z NAŠO ZAKONODAJO, POLEG TEGA PA 
LAHKO OGROZI TUDI POLOŽAJ io. zATO MOČNO PODPIRAMTVOJ ODGOVOR 

12:33:24  From  Nevenka Alja Gladek, ACS : Prebrala sem priročnik Kombinirano učenje, ki ga 
predstavlja UPI Žalec. Priporočam! Praktično, z mnogimi uporabnimi povezavami in odpiranjem novih 
možnosti. 

12:35:21  From  Lidija Sovinc Ljudska univerza Rogaška Slatina : Hvala in iskrene čestitke ACS in 
MIZŠ za odlično vsebino, organizacijo in izvedbo LPoIO 2020. 

12:35:36  From  Tanja Možina : Se pridružujem Alji. Tudi jaz sem priročnik prebrala že pred časom in 
se kar kaj iz njega naučila. Zdaj vsaka takšna dobra praksa pride res zelo prav.  

12:36:35  From  Tina Baloh, UPI Žalec : Povezava do priročnika: 
https://www.upi.si/uploads/Erasmus+/BLBookV2__ID_OBJAVA_SLO.pdf 

12:39:37  From  Tea Seliškar Otrin - Srednja ekonomska šola Ljubljana : Zelo zanimivo, uporabno, 
aktualno in motivacijsko. Zahvaljujem se vsem vključenim Letnega posveta.  



12:40:43  From  Ema Perme, SI : Matej odgovarjam na vprašanje: kompleksnost izobraževanja 
odraslih, programov, drugih podpornih aktivnosti, sodelovanja, tokrat kar s politikami 14ih ministrstev in 
povezovanjem z vsemi deležniki za novo obdobje 2021-2030. Usklajevanje ravni načrtovanja programov, 
njihovega spremljanja, zagotavljanja kakovosti, povezovanja ukrepov in inštrumentov med več ministrstvi, 
uporabe različnih virov,... je kompleksen proces. Vsekakor priložnosti povezovanja javnih in privatnih 
sredstev lahko poskrbijo za več sredstev na tem področju. Diskurz v procesu dialoga predstavnikov 
različnih politik in deležnikov, je s konsenzom v nacionalnem strateškem dokumentu, opredeliti globalne 
načrte javnih sredstev različnih politik/ministrstev, nikakor pa ne izključimo možnosti zasebnih vlaganj, ki 
so v nadaljevanju lahko, glede na interese interesnih skupin, predmet konkretnega načrtovanja v Letnih 
načrtih izobraževanja odraslih za posamezno leto. 

12:41:05  From  Urška Novak Lešnik : Tina, zelo aktualna tematika, čestitke vsej ekipi. 

12:41:14  From  Alenka Kučan LUMS : Super. Vizionarsko zastavljena naloga. Prave vsebine ob 
pravem času. Bravo. In vse pohvale za odlično izpeljan posvet. 

12:41:16  From  Nada Uršič Debeljak, LUNG : UPI, bravo, pohvala! 

12:42:27  From  Nada Uršič Debeljak, LUNG : ČESTITKE ORGANIZATORJEM IN SODELUJOČIM ZA 
SUPER POSVET! Naslednje leto pa z veseljem v živo. 

12:42:41  From  Ema Kozar : Hvala za aktualen in odlično izpeljan posvet. 

12:43:51  From  Tanja Vilič K., ACS : Tim Upi Žalec, super gradivo, bomo prenesli poznavanje le tega 
tudi na svetovalce, ki bodo v prihodnje morali še več motivirati odrasle za možnosti kombiniranega 
učenja!    

12:44:11  From  Katja Dovžak : Čestitam direktorici in vsej ekipi na LU Žalec. Dobra praksa. 

12:45:49  From  Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice, ZiSSS : Odlično in še zlasti aktualno. Čestitke 
Franji in celotni ekipi UPI Žalec 

12:46:18  From  Jasna Kržin Stepišnik : Čestitam vsem organizatorjem izjemnega posveta iz ACS in 
MIZŠ s kompetentimi izvajalci, aktualnimi in zanimivimi temami, vrhunskim Zvonkinim vodenjem in 
odlično tehnično podporo. Najlepša hvala.  

12:46:54  From  Nada Žagar, ZIK Črnomelj : Čestitke kolegom v Žalcu! Kje je možno dobiti priročnik? 
Lp, Nada Žagar 

12:47:45  From  Ana Stanovnik Perčič CMEPIUS : Nekoliko višje v klepetu je povezava na priročnik.  

12:47:46  From  Milena Bon : Čestitke, kolegi iz ACS. Vrhunsko izbrane, aktualne vsebine, 
profesionalno pripravljene in izpeljane. 

12:48:07  From  Tea Seliškar Otrin - Srednja ekonomska šola Ljubljana : 
https://www.upi.si/uploads/Erasmus+/BLBookV2__ID_OBJAVA_SLO.pdf 

12:48:26  From  Matej Mušič : Spoštovana ga. Perme, vem! Hvala za izčrpen odgovor. Med deležnik, 
s katerimi oblikujete bodoči Nacionalni program, so tudi uporabniki? Torej tisti, ki so potencialni 
uporabniki sistema vseživljenskega učenja? 
 

12:48:35  From  Tea Seliškar Otrin - Srednja ekonomska šola Ljubljana : Izreden priročnik! Najlepša 
hvala. 



12:48:39  From  Ema Perme, SI : Super ste Cmepius in prikaz prakse. Odlično opravljeno delo. 
'Blended learning' bo najbrž naša nujna prihodnost in verjamem tudi, da odlična pot k digitalnemu 
opismenjevanju. Pri podarjanju, še kako aktualnih' trenutnih razmer, kjer je proces dolgotrajen, kot je 
povedala Franja. Na tem mestu se mi zdi posebej pomembno krepiti tudi t.i. NetEtike, ki poudarja poti 
oblikovanja sporočil v različnih spletnih omrežjih, učilnicah, klepetalnicah,... Z njo ohranjamo civilizacijske, 
kulturne manire, s spoštljivim 'govorom' - pisanjem. Pri vašem delu vam želim še veliko uspehov, radostno 
in radovedno igranje v 'peskovniku'. 

12:49:06  From  Maja Radinovič Hajdič, LU Jesenice, ZiSSS : Čestitke za odlično izpeljan posvet. 
Izobraževalci odraslih dokazujemo, da nas nič ne more ustaviti. Odlični smo lahko tudi na daljavo. Bi bilo 
pa lepo poklepetati in popiti kavico v živo. Verjamem da bomo naslednje leto. 

12:49:39  From  Ljudska univerza Postojna 1 : Hvala celotni ekipi za odlično izpeljan posvet! 

12:50:12  From  Ana Stanovnik Perčič CMEPIUS : @Ema Perme:  hvala 

12:50:25  From  Brigita Bratina Peršin, PRC : Čestitke in hvala vsem "vidnim in skritim" sodelujočim 
za brezhiben in vsebinsko bogat posvet. Naj bodo pogum, optimizem in radovednost nalezljivi! Lp, Brigita 

12:51:13  From  Katja Dovžak : Res, komunikacije v živo si vsi želimo. Verjamem, da bo prihodnje 
leto posvet v ustaljeni obliki. 

12:51:30  From  Franja Centrih (UPI LU Žalec) : Hvala vsem za čestitke. In kot rečeno, upamo, da bo 
naš priročnik in naše izkušnje še komu prišle prav. Link na priročnik je že prilepila Tina.  

12:52:12  From  Mojca Volk Korošec, LU Ptuj : Hvala, UPI Žalec, za ta prispevek. Tudi na LU Ptuj je v 
teku cel kup mednarodnih projektov. Ko nam bodo razmere dopuscale, bi bila vesela srecanja in 
izmenjave dobrih praks rer diseminacije rezultatov.  

12:52:37  From  Franja Centrih (UPI LU Žalec) : Z veseljem, Mojca.  

12:53:13  From  Tina Baloh, UPI Žalec : Hvala za čestitke, veselje  je bilo delati na takem projektu. 

12:54:26  From  Tina Baloh, UPI Žalec : V prispevku tega nisem omenila, zato želim sedaj: hvala 
Cmepiusu oz. ge. Ani Stanovnik Perčič, ki nam, izvajalcem projektov Erasmus+, res daje strokovno n srčno 
podporo. 

12:55:01  From  Ana Stanovnik Perčič CMEPIUS : Najlepša hvala! 

12:55:59  From  Franja Centrih (UPI LU Žalec) : Ja, res, hvala ga. Ana Stanovnik Perčič in Cmepius 

12:56:01  From  Simona Šinko, Mestna knjižnica Ljubljana : (Po)hvala Tini in ekipi UPi Žalec. 

12:56:05  From  Ema Perme, SI : Celotna ekipa ACS z Zvonko na čelu, je odlično izpeljala tudi 
tokratni leti posvet - hvaležna  sem, da pripadam tej slovenski družini izobraževanja odraslih, kjer 
inovativnost, optimizem in volja ter sodelovalna energija kar kipi. Bodi tako za naše prihodnje čase. 
Celoten venček prispevkov dogodka je najbrž objel skorajda vse dele področja, ki so aktualni ta trenutek, 
vse drugo bomo počeli v prihodnjih dogodkih. Dragoceno je imeti tak razvoj in prakso. Hvala vsem in 
ostanite zdravi.  Poglejte pa si še, kaj smo poslali v svet - Success storis: https://skills-summit-
slovenia.sta.si/#media 

12:56:33  From  Maruša Ščurek LU Celje : Čestitke vsem za izvedbo celotnega posveta! 

12:56:43  From  Karmen Stele, ŠC PET : Vse pohvale za odlično izpeljan posvet z aktualno in bogato 
vsebino. 



12:56:43  From  Martina Podlesnik CIK Trebnje : Hvala za vse informacije in povezavo do priročnika. 
Srečno 

12:56:49  From  Katja Dovžak : Iskrena hvala ACS in Zvonki za izpeljan posvet. 

12:56:52  From  Brigita Firšt, ERUDIO IC : Čestitke celotni ekipi za odlično izpeljan posvet. Hvala za 
aktualen in zanimiv program. Lep pozdrav 

12:56:55  From  D-Kese : Hvala celotni ekipi, ostanite zdravi :) 

12:57:07  From  Ana Stanovnik Perčič CMEPIUS : Zelo sem vesela, da se je že v klepetu začela 
delitev dobrih praks med vami. Dobrih projektov je res res ogromno.  

12:57:08  From  Nataša Kršak, LU Krško : Čestitke za odlično izpeljan posvet!  

12:57:08  From  Gabi Ogulin Počrvina, RIC Novo mesto : Cmepis in UPI Žalec, res vrhunski primer 
dobre prakse, priročnik bomo uporabili, hvala. 

12:57:32  From  Jelica Bregar : Navdušena sem, hvala vsem za odlično izvedbo posveta. 

12:57:37  From  Marko Šiška : Hvala vsem za odlične prispevke. Osebno mi zelo veliko pomeni 
osebni stik in interakcija.  Upajmo in zaupajmo v boljše čase in da se naslednje leto vidimo v živo! Srečno 
in zdravo :) 

12:57:37  From  Maja Klinar : Vse čestitke za odlično izpeljan posvet z aktualno vsebino.  

12:57:42  From  Milena Bon : Priročnik je izšel v super času, čestitke LU Žalec. 

12:57:46  From  Brigita Herženjak, RIC Novo mesto : Hvala za odlično izpeljan posvet, kakovostne 
prispevke in pomembne informacije za nadaljnji razvoj IO, LP vsem.   

12:57:48  From  Mojca Rozman, Ljudska univerza Kranj : Hvala za toliko koristnih informacij in 
dobro izpeljan posvet. 

12:57:48  From  Simona Šinko, Mestna knjižnica Ljubljana : (Po)hvala tudi ekipi CMEPIUSA za vso 
podporo pri prijavah in izvajanju projektov E+. 

12:57:49  From  Franja Centrih (UPI LU Žalec) : Odličen posvet, vsebinsko, tehnično, organizacijsko 
… hvala govornikom, MIZŠ, ACS  in predvsem Zvonki in njenim sodelavcem za odlično izvedbo. Se vidimo 
naslednje leto v živo.  

12:57:52  From  Matej Mušič : Čestitke celotni organizacijski ekipi Letnega posveta. Očitno gre tudi 
"na daljavo"! 

12:58:12  From  Nataša Konec Mariborska knjižnica : Čestitke za odličen posvet z aktualno vsebino. 
Lp 

12:58:13  From  Viki Ivanuša : Zanimivo in aktualno do konca. Hvala in čestitke organizatorjem ter 
odličnim govorcem. Prihodnje leto pa v živo! 

12:58:14  From  Ana Kramperšek, LU Krško : Hvala za kvaliteten letni posvet, vsem organizatorjem 
in izvajalcem. Všeč mi je bila možnost sprotnega komentiranja in pojasnila. Upajmo, da se kmalu vidimo 
tudi v živo. 

12:58:14  From  ksenja sulič Ljudska univerza Postojna : Hvala za koristne informacije na letošnjem 
letnem posvetu.  



12:58:48  From  Darja Dravec LUMS : Bravo mi:) 

12:58:57  From  Mateja Hlupič - LU Ptuj : Čestitke vsem organizatorjem in sodelujočim za odlično 
izpeljan posvet. Hvala. 

12:59:12  From  Biserka Plahuta : Čestitke vsem in uspešno na poti v prihodno. 

12:59:48  From  Mateja Šeliga, LUV : Čestitke za izveden posvet. Bilo je zanimivo in enkratno. 
Pozdrav celotni ekipi iz LU Velenje. 

13:00:04  From  Zvonka.Potocar, RIC Novo mesto : Hvala za doživetje, novo znanje in informacije, ki 
sežejo do srca. Čestitke vsem. Lep pozdrav :-) 

13:00:05  From  Brigita Kukovič, ŠC Slovenske-Konjice-Zreče : Čestitke za super izvedbo in zanimivo 
tematiko. Hvala. 

13:00:16  From  suzana kljun : Čestitke za uspešno delo vsem predstavljenim, ter skupini ACS za 
uspešno izpeljani posvet. Suzana Kljun, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

13:00:26  From  Valentina Uran, Zasavska ljudska univerza : Hvala in čestitke za izpeljan posvet, 
zanimive teme, predvsem pa za odlično vodenje, Zvonka Pangerc Pahernik! 

13:00:27  From  Martina Podlesnik CIK Trebnje : Franci pridemo na inštrukcije. 

13:00:32  From  Božena  Rudolf : hvala za vse, moram še na en drug seminar 

13:00:36  From  Gabi Ogulin Počrvina, RIC Novo mesto : ACS in MIZŠ, bravo, čestitke celotni ekipi za 
vrhunski posvet:-) 

13:00:40  From  Nevenka Kozjek : Čestitke ekipi ACS, izvrsten program in veliko uporabnih 
informacij, vsebin, ... 

13:00:42  From  Gregor Sepaher, RIC Novo mesto : Čestitam vsem organizatorjem za res dobro 
izpeljan LP. Hvala 

13:00:49  From  Anja Benko (LU Ravne na Koroškem) : Bravooo! Odlično in poučno je bilo! ;) Vse 
čestitke. Spočijte se vsi, ki ste soustvarjali ta letni posvet.  

13:00:52  From  Urška Becele Počervina (Srednja trgovska šola Ljubljana) : Najlepša hvala za izjemen 
posvet. Najboljši ste. 

13:01:01  From  Mija Ločniškar; Ljudska univerza Radovljica : Čestitke in hvala vsem "vidnim in 
skritim" sodelujočim za brezhiben in vsebinsko bogat posvet. Lep pozdrav! Mija Ločniškar 
 

13:01:04  From  Bojan Hajdinjak ZLUS : Srečno:)  

13:01:06  From  Nina Triller Albreht :  Hvala vsem skupaj in čestitke!!! Tudi vi ostanite zdravi ;) 

13:01:07  From  Medved Gerečnik Darinka, Srednja trgovska šola Maribor : Hvala za izjemen posvet. 
LP 

13:01:13  From  Jana Turk Šulc, Knjižnica Šmarje pri Jelšah : Hvala in čestitke za odlično izvedbo. 
Pozdrav vsem iz Šmarja! 

13:01:24  From  Maja Sever (SURS) : Lep pozdrav vsem. 



13:01:24  From  Jana Mahorčič : Pohvala za vsebinsko izjemno zanimiv posvet in čestitke za odlično 
tehnično izvedbo. Srečno! 

13:01:38  From  Polona Trebušak : Franci, sedaj pa na zaslužen dopust!!!! 

13:01:39  From  Kristina Jerič, CIK Trebnje : Hvala za odličen posvet. Čestitke! 

13:01:43  From  Mojca Pompe Stopar, Ljudska univerza Krško : Iskrene čestitke za odlično izpeljano 
srečanje! Vse dobro še naprej in srečno! 

13:01:55  From  Damjana KOTNIK -Mocis Slovenj Gradec : Krasno izpeljan posvet, hvala vsem. 
Damjana 

13:03:00  From  ACS IT #LPoIO2020 : Hvala lepa in lepo bodite (Franci)! 

13:05:03  From  ACS IT #LPoIO2020 : Hvala vsem, ki ste pomagali pri izvedbi! 

13:05:52  From  Zvonka Pangerc Pahernik, ACS : Hvala in srečno! Zvonka 


