
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 23. junija 2009 
 
 
 
STROKOVNI SVET ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
dr. Sonja Kump, predsednica Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih 
Masarykova 16 
1000 Ljubljana 
 
 
Zadeva: obravnava poročila o izvajanju Letnega programa izobraževanja odraslih za leto 2008 in 
odgovornost predlagatelja.   
 
Andragoško društvo Slovenije (v nadaljevanju: ADS) opozarja na nepravilnosti pri sprejemanju Letnega 
programa izobraževanja odraslih (v nadaljevanju LPIO) za leto 2008 in zahteva odgovornost 
predlagatelja za neustrezno izpeljan postopek sprejemanja poročila o izvajanju LPIO za leto 2008.  
Utemeljitev sledi v nadaljevanju.  
 
1. Pobuda  
 
ADS daje pobudo Strokovnemu svetu za izobraževanje odraslih (v nadaljevanju: SSIO), da predlaga 

- Sektorju za izobraževanje odraslih, da dopolni Poročilo o izvajanju LPIO 2008 v skladu s 
pripombami Komisije za spremljanje NPIO;  

- MŠŠ, naj z dopolnjenim poročilom seznani Vlado RS;  
- ministru dr. Igorju Lukšiču, da sproži  postopek za ugotavljanje in sankcioniranje odgovornosti 

službe, odgovorne za pripravo Poročila o izvajanju LPIO 2008.  
 
2. Normativne podlage za pobudo:  
 

- četrta točka 27. člena  Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;   
- tretji odstavek 24. člena Zakona o izobraževanju odraslih;  
- četrti, peti in  šesti. odstavek VIII. poglavja ReNPIO;  
- 10., 11. in 21. člen Poslovnika o delu SSIO;  
- Sklep SSIO z dne 9. aprila 2009 o obravnavi Poročila o izvajanju LPIO za leto 2008,  

 
3. Utemeljitev pobude 
 
SSIO je na svoji seji dne 9. aprila 2009 sprejel LPIO za leto 2009, ne pa tudi Poročila o izvajanju LPIO 
za leto 2008 (v nadaljevanju Poročilo). Sprejel pa je sklep, da mora Poročilo pred sprejetjem na SSIO 
obravnavati Komisija za NPIO (v nadaljevanju Komisija). 



 
Sektor za izobraževanje odraslih je posredoval Poročilo, sestavljeno iz dveh separatnih poročil, od MŠŠ 
in od MDDSZ, ki ga je podpredsednica mag. Brigita Kruder uvrstila na dnevni red Komisije za 
spremljanje izvajanja NPIO, ki je bila dne 18. junija 2009. V razpravi smo bili člani Komisije seznanjeni s 
tem, da je bilo tudi Poročilo že prej poslano Vladi RS, kar ni v skladu s sklepom SSIO z dne 9. aprila. 
Tega sicer nismo mogli zanesljivo preveriti, vendar se mora praviloma program za naslednje leto 
sprejemati na podlagi poročila o izvajanju LPIO v preteklem letu.  
 
Razprava na seji Komisije je jasno pokazala, da gradivi nista ustrezno pripravljeni, poleg tega pa da 
obeh separatnih gradiv poročila ni mogoče šteti za Poročilo, ki se ga predloži Vladi. MŠŠ je v skladu z 
zakonodajo, kot nosilno ministrstvo, dolžno pripraviti celovito poročilo za vsa poglavja LPIO.  
 
Prepričani smo, da Sektor za IO dobro pozna sisteme poročanja. Resolucija o NPIO določa v šestem 
odstavku VIII. poglavja, da bo 'usmerjevalna skupina za NPIO', ki jo imenuje Vlada, »predložila Poročilo 
v sprejem Vladi RS, ki bo o uresničevanju nacionalnega programa enkrat na dve leti poročala 
Državnemu zboru«. Poročilo bi torej morali izdelati vsako leto. Na to so v pismu ministru dr. Igorju 
Lukšiču dne 5. februarja 2009 opozorila tudi vsa štiri združenja na področju izobraževanja odraslih, med 
njimi tudi Andragoško društvo Slovenije. 
 
Predpostavljamo, da je v kakovost dela Sektorja in ustrezno udejanjanje sklepov SSIO tudi v interesu 
Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, kamor organizacijsko spada Sektor za 
izobraževanje odraslih.  
 
Lep pozdrav,  
 
dr. Zoran Jelenc,  
predsednik IO ADS 
 
 
 
 
V vednost:  
Mag. Vinko Logaj, 
direktor Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih 
 
 
 
 


