Andragoško društvo Slovenije
Šmartinska 143a
1000 Ljubljana
POROČILO O DELOVANJU IZVRŠILNEGA ODBORA ADS V OBDOBJU
DECEMBER 2005 – DECEMBER 2006
Izvršilni odbora ADS je imel v tem času 6 sej (prva v začetku decembra 2005), na katere smo zmeraj
poleg članov IO, nadzornega odbora in častnega razsodišča vabili tudi vodje podružnic. Dve seji smo
izpeljali dopisno. Na vseh sejah smo zagotovili sklepčnost.
IO je deloval po usmeritvah, ki jih je predložil predsednik IO dr. Zoran Jelenc. Pregled sprejetih nalog:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prekiniti desetletno stagniranje in usihanje delovanja Andragoškega društva Slovenije
Spodbuditi člane k vnovični aktivnosti v društvu in plačevanju članarine
Okrepiti vpliv ADS na politiko in razvoj izobraževanja odraslih
Vplivati na zboljšanje sistemske ureditve izobraževanja odraslih v Sloveniji
Reorganizirati Andragoško društvo Slovenije
Ustanovitev krovne asociacije za izobraževanje odraslih v Sloveniji
Povezovanje z drugimi subjekti – strokovnimi in nevladnimi organizacijami – ki delujejo na področju
ali v interesu izobraževanja in učenja odraslih in sodelovanje z njimi
8. Promocija ter stiki z javnostmi in mediji; urejanje spletnih strani
9. Informiranje članstva
10. Skrb za zboljšanje finančnega in materialnega položaja društva
11. Vzdrževanje mednarodnih stikov in zastopanje asociacije v mednarodnih združenjih
12. Organiziranje srečanj, posvetov, konferenc in sestankov
13. Spremljanje aktualnih dogodkov in odzivanje nanje
14. Sodelovanje v projektih in aktivnostih s področja izobraževanja odraslih, ki jih organizirajo drugi
15. Organiziranje družabnih srečanj in aktivnosti, če nastanejo ustrezne pobude in možnosti za to.
Realizacija programa v letu 2006 (po točkah)
Točka 1: Prekiniti desetletno stagniranje in usihanje delovanja Andragoškega društva Slovenije
Društvo si je za to prizadevalo, kar je razvidno iz opisa dejavnosti v naslednjih točkah.
Točka 2: Spodbuditi člane ADS k vnovični aktivnosti v društvu in plačevanju članarine
Spodbudni poziva članom društva, ki niso poravnali članarine, da jo poravnajo, ni bil dovolj uspešen –
članarino je plačalo le 57 članov; med tistimi, ki niso plačali članarine za l. 2006, je tudi polovica (7)
članov vodstvenih organov ADS in 4 od 6 predsednikov podružnic ADS!
Točki 3 in 4: ‘Okrepiti vpliv ADS na politiko in razvoj izobraževanja odraslih' in 'Vplivati na
zboljšanje sistemske ureditve izobraževanja odraslih v Sloveniji'
Aktivnost društva na teh področjih je bila med vsemi programskimi nalogami najbolj intenzivna.
• Sprejeli smo 'Listo zahtev Andragoškega društva Slovenije', s katero smo predložili ukrepe za
zboljšanje sistemskega položaja izobraževanja odraslih v Sloveniji;
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• 'Listo' smo posredovati: političnim, upravnim in strokovnim subjektom, ki jih to zadeva, ter
asociacijam za izobraževanje odraslih in nekaterim drugim asociacijam. Izdelali smo 'Načrt za
učinkovito udejanjanje 'Liste', s katerim smo predlagali ustrezno umestitev sistemskih ukrepov v
strategijo vseživljenjskosti učenja, obravnavanje na javnih zborovanjih, promocijo prek stikov z
javnostmi in mediji, tekoče informiranje članstva ADS in predlaganje razvojnih in raziskovalnih projektov
ter sodelovanje v njih. Do zdaj smo prejeli le odgovora od Društva specialnih in rehabilitacijskih
pedagogov Slovenije in od Oddelka za pedagogiko in andragogiko FF (obe organizaciji sta 'listo'
podprli). Minister je zadevo odstopil g. Janezu Mežanu (z njim smo se sestali dvakrat), obljubil je tudi
obravnavo na kolegiju, te pa do zdaj še ni bilo. Predlagane ukrepe smo umestili v strategijo
vseživljenjskosti učenja, imeli smo obravnavo v Strokovnem svetu za izobraževanje odraslih (Svet je
'listo' podprl), predlagali smo razvojne in raziskovalne projekte (za črpanje sredstev ESS, za razpis
CRPov in za včlenitev v letni načrt MŠŠ); do zdaj nismo veliko naredili za promocijo prek stikov z
javnostmi in mediji.
• Trije člani IO ADS (poleg Z. Jelenca, kot vodje projekta strategija VŽU, še O. Drofenik, D. Lužar in
P. Beltram) smo sodelovali pri pripravi strategije vseživljenjskosti učenja, ki bo sprejeta v januarju 2007.
V strategiji smo ustrezno uveljavili izobraževanje odraslih.
• Letnega programa izobraževanja odraslih za leto 2006 in Državnega razvojnega programa 20072013 nismo uvrstili na seje IO, smo pa ob drugih priložnostih na te dokumente vplivali z individualnimi
razpravami (Drofenik, Jelenc, Sotošek).
Točka 5: Reorganizirati Andragoško društvo Slovenije
• Člani IO ADS smo o tem razpravljali predvsem v zvezi s predlogom za ustanovitev krovne asociacije
za izobraževanje odraslih v Sloveniji (podrobneje v 6. točki).
Točka 6: Ustanovitev krovne asociacije za izobraževanje odraslih v Sloveniji
• Člani IO so se strinjali, da se ADS reorganizira v krovno asociacijo, ki bo povezovala organizacije za
izobraževanje odraslih v Sloveniji (KOIOS). Predstavniki ADS so sodelovali v pogovorih za ustanovitev
KOIOS, vendar se partnerji do zdaj o ustanovitvi nismo mogli dogovoriti.
Točka 7: Povezovanje z drugimi subjekti – strokovnimi in nevladnimi organizacijami – ki delujejo
na področju ali v interesu izobraževanja in učenja odraslih in sodelovanje z njimi
• Med vodstvoma Andragoškega centra in Andragoškega društva Slovenije je sklenjen dogovor o
uporabi prostora ACS za sedež društva in sestanke, to pa ne vključuje administrativnih in tehničnih
storitev. Predsednik IO se je glede sodelovanja med obema organizacijama sestal tako s prejšnjo kot
tudi z zdajšnjo direktorico.
• Z drugimi asociacijami smo sodelovali le v povezavi z zahtevami za sistemsko urejanje
izobraževanja odraslih in z ustanavljanjem KOIOS.
Točka 8: Promocija ter stiki z javnostmi in mediji
Ni bilo posebnih načrtno izpeljanih društvenih dejavnosti.
Točka 9: Informiranje članstva, urejanje spletnih strani
• Člane društva smo tekoče informirali z objavami v Novičkah ACS.
• Urejanje spletne strani je zaupano dosedanjemu uredniku pod enakimi pogoji kot doslej. Spletne
strani vnovič urejamo od decembra 2007.
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Točka 10: Skrb za zboljšanje finančnega in materialnega položaja društva
• Kljub temu, da je edini stalni strošek ADS plačilo dela računovodkinje (50 EUR / 12.000,0 SIT
mesečno), je finančno stanje društva ta čas zelo zaskrbljujoče; v društveni blagajni je bilo dne
31.12.2006 januarja 2007 komaj 122.81 EUR (29.429,58 SIT), tako da zdaj tudi dela računovodkinje ne
moremo več plačevati.
Finančno poslovanje prikazujemo posebej – v finančnem poročilu (priloga).
Točka 11: Vzdrževanje mednarodnih stikov in zastopanje asociacije v mednarodnih združenjih
Mednarodnih stikov nismo imeli. Članarine za Evropsko asociacijo za izobraževanja odraslih (EAEA),
katere člani smo, doslej pa jo je plačeval ACS, nismo poravnali, ker nimamo sredstev.
Točka 12: Organiziranje srečanj, posvetov, konferenc in sestankov
• IO ADS je predlagal izpeljavo delavnice 'Usposabljanje na področju vodenja, koordinacije in poročanja za
projekte, financirane iz ESS'. Po zapletih z datumom izpeljave je zdaj predlagano, da se delavnico izpelje v
februarju 2007. Pogovor z MŠŠ še potekajo.
Točka 13: Spremljanje aktualnih dogodkov in odzivanje nanje
Na dogodke smo se sproti odzivali (npr. Letni program Resolucije o NPIO, pritiski na ACS), nismo pa
načrtovali posebnih aktivnosti v zvezi s tem.
Točka 14: Sodelovanje v projektih in aktivnostih s področja izobraževanja odraslih, ki jih
organizirajo drugi
Glej točko 12.
Točka 15: Organiziranje družabnih srečanj in aktivnosti, če nastanejo ustrezne pobude in
možnosti za to
Ni bilo takšnih dejavnosti.
Točka 16: Drugo
• Predlog IO ADS, da se letošnjo nagrado za šolstvo za izobraževanje odraslih podeli g. Bredi Podboj
iz LU Postojna, je bil upoštevan. Nagrada ji je bila podeljena.
• IO je predlagal, da se za zaslužne člane ADS imenuje 7 članov, ki se jih s tem oprosti plačevanja
članarine, to so: Tilka Blaha, Jože Valentinčič (prvi predsednik, ki je letos praznoval 80-letnico), Marjan
Lah, Marija Vogrič, Ana Kranjc, Ivan Kejžar in Štefan Huzjan. Sklep do zdaj še ni bil javno objavljen.
Poročilo pripravil predsednik IO ADS Zoran Jelenc
(na podlagi dokumentacije, ki jo je pripravil tajnik IO Peter Beltram)
Ljubljana, 20. januarja 2007
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