
 

 

 

 
Ljubljana, 4. 4. 2013 

 
Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Urad Vlade RS za komuniciranje in Informacijska pisarna Evropskega 

parlamenta za Slovenijo, vas vabijo na prvi večji javni posvet v okviru projekta EU dogodki po Sloveniji z naslovom 

 
 

Pravica evropskih državljanov do izobrazbe in poklicnih kvalifikacij 
 

 petek, 19. april 2013, ob 11. uri  

Mladinski center Velenje, Efenkova cesta 61a, Velenje  
 

Pravico do izobrazbe in dela kjerkoli v EU imamo vsi državljani in državljanke Evropske unije pod 
enakimi pogoji. EU se zaveda, da konkurenčnost, inovativnost in gospodarska moč temeljijo na dobro 

izobraženih državljanih in sistemu, ki omogoča pretok znanja in ustvarja pogoje za zaposlovanje. Ali je 
pravica do izobrazbe in poklicnih kvalifikacij dejansko zagotovljena vsem ali pa se evropski državljani 
na poti do izobrazbe in dela kjerkoli v Evropski uniji še vedno soočamo z ovirami?  
 
Na prvem izmed petih večjih regionalnih posvetov ob evropskem letu državljanov bomo zato izpostavili 

pravico do izobrazbe in poklicnih kvalifikacij. S strokovnjaki, predstavniki civilnodružbenih in 
izobraževalnih institucij ter odločevalci bomo spregovorili o priznavanju poklicnih kvalifikacij, 
programih v prihodnosti na področju izobraževanja, kot so na primer Erasmus, Grundtvig, Leonardo 

da Vinci, ter najbolj aktualnih in perspektivnih poklicih. 
  

K aktivni udeležbi na posvetu vabimo tudi vas, državljane in državljanke, da poveste svoje mnenje, 
izkušnje in predlagate morebitne rešitve za lajšanje življenja, predvsem izobraževanja, v Evropski uniji.  

 
Pridružite se nam na javnem posvetu! V razpravi lahko aktivno sodelujete že od 4. aprila preko 

spletnega posvetovanja. Vprašanja govorcem, svoja mnenja ali predloge lahko oddate na 

spletni strani www.eu-dogodki.si/forum.  
 

Vaše mnenje šteje: zbrane predloge bomo prenesli tudi na nacionalno posvetovanje 9. 
maja z evropskim komisarjem dr. Janezom Potočnikom in predsednico vlade mag. Alenko 

Bratušek (TBC).  

 
Še več: podobni posveti trenutno potekajo po vsej Evropski uniji. V evropskem letu 

državljanov spodbujamo dialog na vseh ravneh uprave, civilne družbe in gospodarstva ter poskušamo 
ugotoviti, kakšen razvoj si državljani želimo v Evropski uniji do leta 2020: kakšne pravice, politike in 
upravljanje. Ob zaključku leta bomo zbrane predloge slovenskih posvetov poslali Evropski komisiji kot 
prispevek k poročilu o državljanstvu ter kot vodilo k pripravi politik in razvoju Evropske unije v 

prihodnje.  

 
EU Si ti. To je vaša priložnost, da poveste, v kakšni Evropski uniji želite živeti in kaj pričakujete v 

prihodnosti od Evropske unije na področju izobraževanja. Vključite se v razpravo! 
_______________________________________________________________________________ 

Vsebina posveta:  

 
1. del – Štipendije, poklicne kvalifikacije in programi mobilnosti – od 11.00 do 12.15  

Priznavanje poklicnih kvalifikacij in štipendije 2014-2020 
Irena Kuntarič Hribar, vodja sektorja za Vseživljenjsko učenje in štipendiranje, Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Razprava udeležencev in strokovnjakov  
V razpravi sodelujeta: mag. Peter Cokan, vodja projekta MINVOS in mag. Alenka Lisec, ENIC-
NARIC center Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 



 

 

 

 
 

 

Programi mobilnosti in prenosi znanj med državami v prihodnosti  
Borut Korada, vodja programa Vseživljenjsko učenje, Center RS za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) 
Razprava udeležencev in strokovnjakov 
V razpravi sodeluje: Mojca Mihelčič, Center SOLVIT, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 
 

2. del – Prihodnost izobraževanja in poklicev Evropske unije – od 12.25 do 13.30 
Poklici prihodnosti 2014-2020, Robert Rajšter, direktor Območne službe Velenje, ZRSZ 

Razprava udeležencev na temo prihodnost izobraževanja in poklicnih kvalifikacij  
V razpravi sodeluje: dr. Franc Žerdin, podžupan za družbene dejavnosti, Mestna občina 
Velenje  
 
Končna razprava in zaključki posveta z namenom oblikovanja konkretnih 

predlogov in pobud.  
_________________________________________________________________ 
 

Program posveta je dosegljiv tu. 
 

Vljudno vabljeni! 
 

 
Udeležba na posvetu je brezplačna, vendar vas prosimo, da do 16. 4. 2013 pošljete prijavo preko 
spletne strani ali na elektronski naslov prijave@mreza-mama.si in potrdite udeležbo. 
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