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1. Pregled dosedanjih aktivnosti, rezultatov in učinkov na področju združevanja
nacionalnih javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja:
V začetku marca 2012, je MIZKŠ pripravil sestanek z direktorji vseh nacionalnih javnih zavodov na
področju VIZ in jih informiral glede predloga rebalansa računa 2012, ukrepih za zmanjševanje stroškov
ter o modelu združevanja zavodov. Sledila je reakcija s strani ACS tako, da smo informirali domači in
tujo strokovno javnost glede namere združevanja javnih zavodov. Pridobili smo izredno široko podporo
in izjave številnih eminentnih domačih in tujih strokovnjakov, uporabnikov in organizacij glede ohranitve
samostojnosti ACS kot ključne nacionalne institucije na področju IO v Sloveniji in kakovostnega, celo
reprezentativnega partnerja in referenco za številne tuje inštitucije in države.
Vsa pisma podpore in izjave smo zbrali na naši spletni strani in poslali v vednost ministru in državni
sekretarki na MIZKŠ. Žal pričakovanih rezultatov na strani MIZKŠ ni bilo.
Maja 2012 sta Vlada RS in Parlament RS sprejela Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), kar
pa je drastično spremenilo stanje in položaj javnih zavodov, med njimi tudi ACS.
ZUJF je v 215 členu izničil 28., 29. in 106. člen ZOFVI in s 1. 1. 2013 ukinil vse zavode ustanovljene v
skladu s temi členi ZOFVI. Z namenov izvajanja nalog teh zavodov pa je zadolžil Vlado RS, da ustanovi
nove javne zavode. S tem se je stanje teh zavodov in tudi ACS bistveno spremenilo. Hkrati pa je ZUJF
tudi opredelil tudi zmanjševanje sredstev in opredelil postavke, na katerih in koliko se bo privarčevalo.
MIZKŠ je 20. julija ponovno sklicalo sestanek z vsemi direktorji nacionalnih javnih zavodov in jim
predstavilo predlog modela združevanja javnih zavodov in sicer ACS, CPI, ZRS, ŠR in PI. Zavodi so
dobili mesec dni časa, da so pripravili pripombe in predloge dopolnitev na predlagani osnutek modela
združevanja.
ACS je pripravil zelo kakovostne, konkretne, strokovne pripombe z zelo izčrpnimi utemeljitvami. V
ospredje pa je postavil zahtevo po samostojnosti ACS kot nacionalne razvojno raziskovalne institucije
na področju izobraževanja odraslih. Žal predlogi niso bili upoštevani.
V celotnem obdobju smo intenzivno sodelovali s strokovno javnostjo, opravili obiske vseh poslanskih
skupin in jih seznanili s stanjem in našimi stališči. Sodelovali smo tudi s sindikati in mediji.
2. Predstavitev ključnih značilnosti predloga Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
»Nacionalni inštitut za razvoj izobraževanja«:
Slep o ustanovitvi novega javnega zavoda stopi v veljavo s 1. 1. 2013, ko preneha veljavnost odlovov o
ustanovitvi javnih zavodov ACS; CPI; ZRSŠ; ŠR IN PI.
Nov zavod se ustanovi s 1. 9. 2013 in v času med 1. 1. 2013 in 31. 8. 2013 teče prehodno obdobje. V
tem obdobju bodo imenovani v.d. direktorji dosedanjih zavodov, ki bodo pripravili zaključne bilance in
poslovna poročila za 2012, predlog LDN 2013 in otvoritveno bilanco 2013. Delo bo koordiniral
koordinator imenovan s strani MIZKŠ. Novi zavod bo prevzel celotno premoženje, nasledstvo, naloge,
projekte in zaposlene iz bivših zavodov. S 1. 9. se imenuje novi v.d. direktor, ki izpelje registracijo
novega zavoda in sprejme ustrezne organizacijske akte vključno s sistemizacijo delovnih mest.

Organizacijsko bo imel združeni institut šest centrov:
- Center za razvoj VIZ
- Center za svetovanje in spremljanje VIZ
- Center za spremljanje razvoja poklicnih kvalifikacij (novi Center na pobudo in zahtevo MDDSZ)
- Center za evalvacijo in raziskave
- Center za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
- Center za podporo
V sklopu katerih bodo oblikovane posamezne strokovne skupine. Dejavnost ACS (40%) je vključena v
Skupino za razvoj modelov VŽU v Centru za razvoj VIZ.
Direktorja bo imenovala Vlada RS na podlagi razpisa ali poziva. Direktor bo imenoval namestnika in
vodje organizacijskih enot.
Svet inštituta bo imel 11 članov:
- 6 članov Vlada RS,
- 1 član iz zaposlenih,
- 1 član GZS in 1 član OZS,
- 2 člana iz vrst uporabnikov dejavnosti inštituta imenuje Vlada RS (zveza staršev, zveza
ravnateljev).
3. Stališča in predlogi ACS:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport naj zagotovi:
a/ Celovit razvoj izobraževanja odraslih in temu ustrezno sistemsko ureditev tega področja
vzgoje in izobraževanja,
b/ strokovno avtonomijo andragogike in izobraževanja odraslih,
c/ maksimalno ohranitev programske pokritosti področja izobraževanja odraslih in ACS ter temu
ustrezno celovitost njegove kadrovske zasedbe.
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