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Državni svet Republike Slovenije vabi na

POSVET
POMANJKANJE KOMPETENC NA TRGU DELA V REPUBLIKI SLOVENIJI
ZA USPEŠNO TRAJNOSTNO GOSPODARSKO RAST
v torek, 4. decembra 2018, ob 9.30,
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Slovenski delodajalci vse pogosteje poročajo o težavah pri iskanju ustrezno kvalificiranih
kadrov. V gospodarstvu je bil doslej v ospredju finančni vidik, počasi pa stopa v ospredje
zavedanje o pomenu človeškega kapitala. Prihodnost podjetja, ki se zaveda pomena
vseživljenjskega učenja zaposlenih, je uspešnejša. Tega se morajo zavedati tudi vsi
zaposleni. Le z ustreznimi kompetencami bodo uspešni na trgu dela in tudi njihova
prihodnost bo svetlejša.
Vloga vseh institucij, ki sodelujejo v izobraževalnih procesih na vseh ravneh, od vrtca do
univerze in izobraževanja odraslih, je pri tem ključna. Nujna je njihova koordinacija, na kar
nas opozarjata tudi OECD in Evropska komisija. Za industrijo 4.0 in za graditev družbe 5.0
je nujno spremeniti metode in načine izobraževanja oz. usposabljanja. Le z nenehnim in
sistematičnem vlaganjem v znanje in pridobivanje veščin vseh državljanov bomo lahko
uspešna družba.
Da bi lahko hitreje sledili trajnostnim razvojnim ciljem (SDG) in pravočasno pridobili za to
ustrezne kompetence, moramo bistveno več pozornosti usmeriti v izobraževanje najširše
skupnosti, v sodelovanje pri prenosu znanja in dobrih praks ter v ta proces vključiti vse
zainteresirane deležnike. Brez učinkovite digitalne transformacije izobraževanja v kratkem
času ni mogoče pridobiti novih znanj in kompetenc, kot jih zahtevajo delovna mesta
prihodnosti.
Državni svet želi v posvet vključiti najširšo strokovno javnost, vse zainteresirane. Zato
bomo zagotovili spremljanje in sodelovanje na daljavo ter s pomočjo sodobnega DXP
okolja ponudili udeležencem na daljavo vse, kar omogoča fizična udeležba. Z digitalno
DXP okoljem se bo enkratni dogodek spremenil v banko informacij in znanja ter povezal

zainteresirano stroko in javnost. V virtualnem okolju se bo dogodek pričel teden dni pred
datumom posveta in se bo nadaljeval še po posvetu.
Vsi, ki se bodo v virtualno okolje registrirali, bodo imeli na razpolago prijazno in učinkovito
okolje za sodelovanje, medsebojno spoznavanje, deljenje strokovnih prispevkov in drugih
vsebin ter ustvarjanje novih priložnosti. Svoja vprašanja in mnenja bodo lahko objavili takoj
po registraciji v spletno aplikacijo posveta in z njimi tudi vsebinsko usmerjali posvet.
Posvet v hibridni obliki (v dvorani Državnega sveta in na spletu) bo tako tudi sam po sebi
primer odpiranja in širjenja dialoga o enem od najpomembnejših izzivov naše družbe do
slehernega zainteresiranega državljana z uporabo naprednih informacijskokomunikacijskih rešitev, ki so plod slovenskega znanja.
Posredujemo povezavo do spletne aplikacije posveta, kjer bo dogodek potekal v
živo: https://posvet-ds.mitv.si/asset/LJFZYx9bvsbDLCNuJ. Prosimo vas, če jo
objavite in delite preko spletnih strani in socialnih omrežij ter razpošljete vsem, za
katere menite, da jih tema zanima.

Alojz Kovšca
predsednik

Zanimanje za posvet je veliko, število mest v dvorani pa omejeno. Vabimo vas, da
sodelovanje oz. udeležbo na posvetu potrdite do 3. 12. 2018 na damijana.zelnik@ds-rs.si.
Ob prijavi navedete ime, priimek in naslov stalnega bivališča (zaradi olajšanja postopka registracije
v recepciji parlamenta).
V primeru zasedbe vseh razpoložljivih mest pred prejemom vaše potrditve udeležbe, vas bomo o
tem obvestili in povabili k sodelovanju v posvetu na daljavo!
Veselilo bi nas, če bi lahko z vabilom seznanili vse, ki bi jih tematika posveta zanimala.
Dogodek bomo predvajali v živo, kar zahteva točnost po programu. S potrditvijo vaše udeležbe se
tudi strinjate s snemanjem in fotografiranjem dogodka za potrebe prenosa in kasnejšega ogleda na
zahtevo v virtualnem okolju posveta in drugih digitalnih kanalih!
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PROGRAM POSVETA
9.30 – 10.00
POZDRAVNI NAGOVORI
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v potrjevanju)
Rudi Medved, minister za javno upravo
Peter Jožef Česnik, minister pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu
10.00 – 10.25
Proces strategije razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji
- Uvod
Ema Perme, nacionalna koordinatorica Strategije spretnosti, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport
-

Predstavitev procesa in povzetek priporočil za urejanje politike in upravljanja
izobraževanja odraslih
Ben Game, vodja projekta Skillls Strategy Slovenia, OECD

Video nagovor Marianne Thyssen, evropske komisarke za zaposlovanje, socialne
zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile

10.25 - 11.00
POGLED PREDSTAVNIKOV DELODAJALSKIH ORGANIZACIJ NA RAZMERE NA TRGU
DELA V REPUBLIKI SLOVENIJI
mag. Marija Lah, državna svetnica in predsednica Trgovinske zbornice Slovenije
Jože Smole, državni svetnik in generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije
Igor Antauer, državni svetnik in generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in
podjetnikov Slovenije
Branko Meh, predsednik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije
mag. Samo Hribar Milič, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije

11.00 – 11.15 odmor za kavo
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11.15 - 11.40
PRIMERI DOBRIH PRAKS E-UČENJA ZA DRUŽBO 5.0
Stičišče znanosti
prof. dr. Boris Cizelj, predsednik Akademskega zbora DOBA Fakultete za uporabne
poslovne in družbene študije Maribor
UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire
dr. Mitja Jermol, vodja Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij na
Institutu Jožef Stefan
Sodobni trendi izobraževanja DXP
Franc Dolenc, direktor MediaInteractive d.o.o
Uspešne prakse uvajanja hibridnih in »flipped« konceptov informiranja in
izobraževanja na globalnem in nacionalnem odru
Edvard Sternad, direktor Zavoda za superiorne digitalne tehnologije
11.40 - 12.20
SODELOVANJE VSEH DELEŽNIKOV PRI PRIDOBIVANJU USTREZNIH KOMPETENC
ZAPOSLENIH (1. del)
Znanost, izobraževanje in gospodarstvo z roko v roki
prof. dr. Matjaž Gams, državni svetnik in vodja Odseka za inteligentne sisteme na
Institutu Jožef Stefan
Vloga sindikata realnega sektorja pri pripravi zaposlenih na industrijo 4.0
Andrej Zorko, izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
Usposabljanje javnih uslužbencev na Upravni akademiji – pogled naprej
Breda Gruden, vodja Upravne akademije na Ministrstvu za javno upravo
Vloga Zavoda Republike Slovenije za šolstvo pri posodabljanju izobraževalnega
sistema
dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
Spodbujanje digitalizacije v Republiki Sloveniji
doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, znanstvena sodelavka, Digital Innovation Hub
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12.20 – 13.00
SODELOVANJE VSEH DELEŽNIKOV PRI PRIDOBIVANJU USTREZNIH KOMPETENC
ZAPOSLENIH (2. del)
Evropski programi izobraževanja in sodelovanje znanosti, izobraževalnih institucij
in gospodarstva
dr. Alenka Flander, direktorica Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)
Poklicno in strokovno izobraževanje za industrijo 4.0
Elido Bandelj, direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
Izvajanje aktivne politike zaposlovanja
Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
Izobraževanje odraslih v Republiki Sloveniji
Mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega centra Republike Slovenije
Vloga razvojnega sklada
Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in
preživninskega sklada Republike Slovenije

13.00 – 13.30
RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
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