Predlog za spremembo in dopolnitev ZOFVI

1. Predlagamo dopolnitev 4. člena, ki naj se glasi (sprememba obarvana):

"Javna mreža javnih organizacij za izobraževanje odraslih, mora biti oblikovana tako,
da omogoča odraslim dokončanje osnovne šole, vključitev v
javno veljavne
izobraževalne programe za odrasle, 10. leto šolanja in šolanja za prvi poklic ter
organizacijo dejavnosti, potrebno za izvajanje javnoveljavnih programov za odrasle.
Utemeljitev:
Predlagani 4. člen v javno mrežo javnih organizacij za izobraževanje odraslih izloča iz javne
mreže programe, ki so bili že doslej umeščeni v ZOFVI ali v Zakon o izobraževanju odraslih.
S tem zmanjšuje v preteklosti že sprejete možnosti dostopa do izobraževanja izobraževalno
prikrajšanim skupinam, kar je v nasprotju s sprejeto ReNPIO 2013-2020.
2. Predlagamo dopolnitev 81.člena ZOFVI

Za prvo alinejo tega člena se doda nova, ki se glasi
- Javnim organizacijam za izobraževanje odraslih za izvajanje programa Osnovna šola
za odrasle, 10. leto šolanja, šolanje za prvi poklic in za izvajanje javno veljavnih
programov za odrasle.
Utemeljitev
S spremembo 4. člena predlagatelj uvaja javno mrežo na področju izobraževanja odraslih po
enakih načelih kot javno mrežo na ostalih področjih izobraževanja. Načrtovana vpeljava javne
mreže v izobraževanju odraslih pa zahteva, enako kot na drugih področjih, tudi zagotavljanje
sredstev iz državnega proračuna, ker je to predpogoj, da bo javna mreža tudi opravljala svoje
temeljno poslanstvo.

3. Predlog spremembe 24. člena
(sestava strokovnih svetov)
3.1. Sedanje besedilo se nadomesti z novim, ki se glasi :

-

4 na predlog ministrstev
1 na predlog Gospodarske zbornice Slovenije
1 na predlog Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
3 strokovnjake s področja andragogike na predlog Univerz
2 na predlog skupnosti javnih zavodov za IO, katerih osnovna dejavnost je IO
1 Andragoško društvo Slovenije
1 Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
1 predstavnik skupnostizasebnikov
1 predstavnik skupnosti srednjih šol

Utemeljitev predloga spremembe
1. Ustanovitev in delovanje Strokovnega sveta RS za izobraževanje ( v nadaljevanju SSIO) štejemo
kot pomemben dosežek in odliko upravljana na področju izobraževanja odraslih. Njegovo
dosedanje delovanje in sestava pa so pokazali na slabosti, ki jih je mogoče zmanjšati in odpraviti s
spremembami v njegovi sestavi in bolj natančnem definiranju njegovih pristojnosti. Zato
predlagamo, da med spremembe ZOFVI vključite tudi določila zakona, ki urejajo sestavo in
pristojnosti SSIO.
2. Velika pomanjkljivost sedanje sestave je v tem, da so člani skupnosti javnih zavodov, katerih
osnovna dejavnost je izobraževanje odraslih, v manjšini v primerjavi s člani skupnosti drugih
javnih zavodov, ki jim je izobraževanje odraslih le dodatna dejavnost. V SSIO pa sploh nimajo
svojih predstavnikov nacionalne strokovne organizacije, katerih osnovna dejavnost je
izobraževanje odraslih (Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Andragoško društvo
Slovenije), in univerz, ki razvijajo področje andragogike. Zato je okrnjena strokovna utemeljenosti
predlogov ali mnenj SSIO.
3. Povečanje števila članov SSIO je utemeljena že s sedanjimi pristojnostmi SSIO, ki za razliko od
ostalih strokovnih svetov, zajemajo tematsko zelo raznolike naloge in zahtevajo kakovostno
koordinacijo med več vladnimi resorji.
4. Predlog o zmanjševanju števila članov, ki jih predlagajo zbornice in sindikati utemeljujemo z večjo
vlogo države za izobraževanje izobraževalno prikrajšane skupine zaposlenih in z dejstvom, da je
za izobraževalce ključen »lastni« sindikat kot socialni partner, ki podpira dejavnosti za razvijanje
poklicne kariere izobraževalcev.
3.2. Predlog spremembe 27. člena
(pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih)
Veljavne pristojnosti SSIO so razdeljene v dve glavni skupini, v eni so pristojnosti, povezane s
sprejemanjem izobraževalnih programov za odrasle (v tem so pristojnosti enake kot v drugih
strokovnih svetih) in v pristojnosti, povezane s spremljanjemrazvojnih načrtov države in vloge
izobraževanja odraslih pri njihovem uresničevanju. To pa je specifična pristojnost SSIO, ki pa jo je v
dosedanjem delovanju SSIO le v manjši meri izpolnjeval.
Predlog spremembe
Prvi odstavek člena se nadomesti z naslednjim besedilom
Strokovni svet opravlja naslednje naloge:
-

obravnava in daje mnenje k zakonodaji, ki vpliva na položaj in razvoj IO
daje predloge, pobude in priporočila za oblikovanje in hitrejše uresničevanje sprejetih politik, ki
vključujejo izobraževanje odraslih,
daje strokovna mnenja k poročilom o izvajanju nalog in drugih gradivih s področij, ki se nanašajo
na izobraževanje odraslih,
poroča Vladi RS o svojem delu vsaki dve leti

-

opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi

Veljavna 4 alineja se nadomesti z naslednjim besedilom
- obravnava in daje mnenja k zakonom, drugim predpisom in splošnim aktom s področja
izobraževanja,
- spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj organizacij, katerih osnovna dejavnost je IO
- obravnava vprašanja položaja izobraževalcev odraslih.
Utemeljitev predloga:
SSIO ni izpolnjeval svojih pristojnosti iz prvega odstavka in 4. alineje 27. člena ZOFVI, kar se najbolj
odražava v vlogi, ki je SSIO ni opravil pri oblikovanju in sprejemanju razvojnih strateških in izvedbenih
dokumentov Slovenije do leta 2020 in pri krepitvi sodelovanja med resorji.Pristojnosti v prvem
odstavku in 4. alineji 27. člena so povsem ne zavezujoče, tako z vidika uvrstitve na dnevni red kot z
vidika uresničevanja priporočil ali mnenj SSIO. Strateški nacionalni ali področni razvojni dokumenti, ki
vključujejo IO ali pa njihova izvedba, močno posegajo na področje, ki ga ureja ReNPIO, sploh niso bili
uvrščeni na dnevne rede sej SSIO; enako velja za »druga strokovna vprašanja«, tudi taka, ki so
neposredno povezana z izobraževanjem odraslih.
Kot pomembno utemeljujemo uvedbo »obveznost poročanja SSIO Vladi o opravljenemdelu«, saj s
tem okrepimo vlogo predlagateljev za obravnave tem ter strokovno poslanstvo in odgovornost
članov SSIO.
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