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VABILO NA JAVNO TRIBUNO  

ZAVRNITEV PREDLOGA MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT  
ZA ZDRUŽITEV ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE V SKUPNI  
INŠTITUT ZA RAZVOJ VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI  

 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: MIZKŠ) je sredi poletja 2012 poslalo direktorjem javnih 
zavodov za vzgojo in izobraževanje RS, med temi tudi direktorju Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju: ACS), interno 
(nedatirano, nenaslovljeno in nepodpisano) besedilo, ki naj bi bilo podlaga za pripravo končnega predloga za ustanovitev Instituta 
za razvoj vzgoje in izobraževanja – Instituta Blaža Kumerdeja (v nadaljevanju IBK). Ta naj bi združil do zdaj samostojne javne 
zavode na področju vzgoje in izobraževanja v RS, med temi tudi ACS. Predloženi dokument je po zasnovi in tudi strokovno tako  
nepopoln, da ne more biti resna podlaga za razpravo. Nanj smo se asociacije za izobraževanje odraslih že odzvale z odprtim 
pismom ministru za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žigi Turku.  
 
Ker imamo slabe izkušnje pa Asociacije za izobraževanje odraslih ne pričakujemo, da se bo MIZKŠ na to pismo kakorkoli odzvalo, 
kot se tudi na naša dosedanja pisma in argumentirane ugovore ni. Zato prirejamo javno tribuno, s katero želimo v strokovni 
in širši javnosti izkazati našo množično zavrnitev namere Ministrstva. Ta za področje izobraževanja odraslih in andragogike ni le 
nesprejemljiva, temveč je tudi škodljiva. Izobraževanje odraslih je specifično področje izobraževanja, z ukrepom MIZKŠ bi izničili  
strokovno celovitost in preverjeno uspešno organiziranost dosedanjega delovanja Andragoškega centra Slovenije, s tem pa bi 
naredili veliko škodo tudi vsebinski in organizacijski celovitosti sistemskega obravnavanja izobraževanja odraslih. Ne dvomimo, da 
bi narejena škoda imela dolgotrajne posledice za razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji.  . 
  

Asociacije za izobraževanje odraslih v Sloveniji želimo, da se javne tribune udeležimo vsi, ki delujemo 
na področju izobraževanja odraslih in tudi vsi tisti, ki spremljajo in podpirajo naš razvoj.  

To bo glas ljudstva in stroke !!! 
Javna tribuna bo v četrtek, 15. novembra 2012 ob 14.30. uri  

v dvorani Konservatorija za glasbo & balet, Ižanska c. 12 v Ljubljani.  
.    

V prilogi: Pismo asociacij za izobraževanje odraslih ministru dr. Žigi Turku  


