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Zadeva: Stališče in pobuda štirih asociacij s področja izobraževanja odraslih o vlogi in 
delovanju Sektorja za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in šport  
 
 
 
Dne 6, februarja 2009 smo prejeli vaš dopis, v katerem podpisane štiri asociacije s področja  
izobraževanja odraslih opozarjate ministra, da po vaši oceni Sektor za izobraževanje odraslih 
na Ministrstvu za šolstvo in šport s svojim zdajšnjim delovanjem ne zagotavlja ustreznega 
reševanja aktualnih vprašanj in ne omogoča razvoja področja izobraževanja odraslih. Te 
trditve podkrepite z dodatnimi utemeljitvami in pričakujete razmislek in ustrezen odziv 
ministra.  
 
Po temeljiti preučitvi vaših navedb v dopisu, je najprej potrebno pojasniti, da je posamezno 
ministrstvo odgovorno za izvajanje politične in upravne funkcije vlade in tudi Ministrstvo za 
šolstvo in šport ima takšno nalogo, ki se mora odražati v vseh organizacijskih enotah 
ministrstva. To pomeni, da posamezne organizacijske enote ministrstev ne morejo voditi svoje 
politike, temveč sledijo političnim usmeritvam ministra ter izvajajo upravno funkcijo pri 
čemer je temeljna naloga državne uprave opravljanje dela v okviru in na podlagi ustave, 
zakonov in drugih predpisov (2. člen Zakona o državni upravi, ZDU, Ur. L. RS St. 5212002).  
 



Tudi Sektor za izobraževanje odraslih lahko deluje le v teh okvirih in na takšen način, zato 
vse pripombe, ki se nanašajo na politiko in na izvrševanje predpisov kaže razumeti v tem 
smislu in jih ni mogoče drugače razlagati.  
 
Način organiziranja posameznih ministrstev je v pristojnosti vlade, ki posamezna ministrstva 
tako organizira, da najbolje izvajajo obe funkciji, ki jih ima ministrstvo na področju, za katero 
je pristojno.  
 
Vse pripombe, ki se nanašajo na drugačno zakonsko ureditev področja izobraževanja odraslih 
bodo dobrodošle v javni razpravi, ki jo Ministrstvo za šolstvo in šport namerava začeti prav v 
letošnjem letu, saj je načrtovana razprava ob postopku spreminjanja področnega Zakona o 
izobraževanju odraslih, kjer bo povabljena vsa strokovna in tudi druga javnost.  
 
Pri pripombah na tekoče delo Sektorja za izobraževanje odraslih pa smo prav na pobudo 
izvajalcev izobraževanja odraslih, predvsem Zveze ljudskih univerz Slovenije, podrobneje 
preverili možnosti za izboljšave dela. Kajti pri podrobnejših pregledih izpeljave posameznih 
aktivnosti nista zaznali nepravilnosti ne zunanja in ne notranja revizija. Vsekakor pa je proces 
dela vedno možno izboljšati in to mora biti temeljno vodilo vsake organizacijske enote našega 
ministrstva.  
 
Od izvajalcev izobraževanja odraslih smo prejeli največ pripomb prav na izvajanje projektov  
sofinanciranih s strani Evropskega socialnega sklada (ESS), pri čemer pa je sektor le prvi 
nadzornik in tudi sam mora izvajati nadzor projektov v skladu z navodili, ki jih sprejme organ 
upravljanja na nacionalni ravni ter v skladu s pravili EU. Ministrstvo za šolstvo in šport je 
samoiniciativno že posredovalo na ustrezne organe predloge za poenostavitev postopkov. 
Organiziralo je ali pa sodelovalo na sestankih, kjer so se dogovarjale poenostavitve tega 
postopka. Pri tem je seveda ves čas dejavno sodeloval tudi omenjeni sektor, kar je določenim 
podpisnikom tega dopisa že znano, saj so se udeležili teh sestankov.  
 
Do zamud objav javnih razpisov sofinanciranih iz sredstev ESS je dejansko prišlo, vendar 
zaradi objektivnih težav, ki jih že sami ugotavljate, da sektorju resnično primanjkuje kadrov, 
kar pa pospešeno rešujemo in iščemo notranje rezerve, saj smo zavezani izvajanju ukrepov 
vlade, ki omejujejo zaposlovanje. Poleg tega pa je prav kadrovska krepitev sektorja za 
izobraževanje odraslih ena od prioritet veljavne koalicijske pogodbe. Potrebno pa je še 
navesti, da so vsi projekti iz prejšnje finančne perspektive ESS izplačani in zaključeni, zato 
vaša nasprotna trditev ne drži.  
 
V zadnjem času smo prejeli resnično veliko število dopisov s podobno vsebino in vprašanji 
kot jih navajate, saj je že Zveza ljudskih univerz Slovenije poslala štiri dopise. Zato smo že na 
večino navedenih ugotovitev odgovorili in vam prilagamo omenjene odgovore, saj med tem 
časom ni bilo novih dejstev. To velja tudi za delo Andragoškega centra Slovenije, pri čemer je 
ponovno potrebno poudariti, da Sektor za izobraževanje odraslih izvaja politiko ministrstva.  
 
Zahvaljujemo se vam za pripombo o napačnih vsebinskih navedbah angleške verzije spletnih 
strani našega ministrstva, ki jih bomo ustrezno popravili, pri čemer vas vljudno prosimo za 
pisne predloge, da ne bi ponovili ali pa ustvarili novih napak.  
 
Glede financiranja Andragoškega društva Slovenije pa je le-to že posredovalo dopis na naš 
naslov in bomo odgovor prav v kratkem tudi posredovali.  
 



Tudi tokrat poudarjamo, da na področju izobraževanja odraslih nameravamo dejavno 
sodelovati pri spremembah in izboljšanju pogojev dela. To pa pričakujemo tudi od vas, kajti 
trenutno čas ni naklonjen takšnim spremembam, ki pomenijo večje izdatke iz katerih koli 
javnih sredstev, zato bo pri tem sodelovanju potrebna velika mera strpnosti, preudarnosti, 
zmernosti in kooperativnosti, kajti le tako bomo lahko dodali novo vrednost temu področju. 
Pri tem bo potrebno še posebej poskrbeti za ranljive skupine odraslih, za tiste, ki jim je 
izobraževanje težje dostopno in pa seveda tudi za izvajalce programov izobraževanja in 
učenja odraslih.   
 
Veselimo se takšnemu sodelovanju in vas lepo pozdravljamo.  
 
 
                                                                              
 
                                                                                 Dr. Igor Lukšič,  
                                                                                     MINISTER 
 
V vednost:  
 
Priloga:  
Odgovor ministra ZLUS z dne, 03. 02. 2009, 5t.: 6036-1/2009  
Odgovor Sektorja za izobraževanje odraslih ZLUS z dne, 03, 02. 2009, 5t,: 6036-1/2009  
 
Opomba: v prilogi navedenih dopisov tu ne objavljamo.  


