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Ljubljana, 26. marca 2010 
 
 
 
POROČILO O DELU ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE V LETU 2009 
 
 
 
V letu 2009 je Andragoško društvo Slovenije (ADS) delovalo v skladu s Programom in usmeritvami ADS 
v obdobju 2009 do 2013, sprejetim na Skupščini društva v aprilu 2009.  
 
1.  Decentralizacija: okrepitev dela že delujočih komisij, ustanovitev novih  
Komisije:  
Poleg  že delujočih – Komisije za strokovne razprave in pogovore in Komisije za sistemska vprašanja –  
so bile opravljene vse potrebne priprave za ustanovitev dveh novih komisij, to pa sta:  
- Komisija za informacijsko in publicistično dejavnost: izoblikovana je sestava komisije, predlagana 

voditeljica komisije, pripravljen predlog programa;  
 -    Komisija za družabne aktivnosti: predlagana je voditeljica komisije, poteka priprava programa.  
Sekcije:  
Sekcija za osebe s posebnimi potrebami že deluje, ima voditeljico, pripravljen je program. Napravili smo 
načrt, kako v članstvo ADS včleniti še druge kategorije oseb s posebnimi potrebami. Poleg te sekcije 
potekajo priprave za ustanovitev treh novih, to so:  
- Sekcija za pravičnost v izobraževanju odraslih: izoblikovana je sestava Sekcije, predlagana 

voditeljica Sekcije, pripravljen je osnutek programa za obdobje 2010-2012;  
- Sekcija za kakovost izobraževanja odraslih: predlagana je voditeljica Sekcije, predložen osnutek 

načrta za njeno delovanje; sestava Sekcije še ni oblikovana;   
- Sekcija študentov andragogike: predlagana je voditeljica Sekcije, predložen osnutek programa, ki se 

še oblikuje.  
Sprejetje programov in imenovanje voditeljic bomo opravili na prvi seji v letu 2010.  
 
2. Ureditev evidence članstva in plačevanja članarine.  
Pregledali smo seznam članov društva, ki ta čas obsega 220 članov. Označili smo člane, ki jim bomo v 
letu 2010 zaradi večletne neaktivnosti (neudeležbe pri udejanjanju programa društva,neodzivanja na 
pobude in dopise društva, neplačevanja članarine) izbrisali iz seznama članov. Takih članov je 72, kar je 
približno tretjina članstva. Druge člane, ki so tudi bolj ali manj pasivni in tudi ne izpolnjujejo temeljnih 
društvenih obveznosti (npr. plačevanje članarine) bomo bodisi z osebnim pogovorom bodisi z dopisi 
spodbudil k večji aktivnosti in izpolnjevanju društvenih obveznosti npr. redno plačevanje članarine). 
Pričakujemo, da bomo v letu 2010 uredili seznam članov tako, da bodo v njem ostali le društvu pripadni 
in privrženi člani.  
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3. Zboljšanje sistemske ureditve izobraževanja odraslih v Sloveniji  
V letu 2009 se Komisija za sistemsko ureditev izobraževanja odraslih še ni aktivirala, a je bilo vodstvo 
društva na tem področju kar aktivno delovalo. Intenzivno smo si prizadevali vplivati zlasti na odgovorne 
organe Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ):  
- predsednik ADS je imel daljši pogovor z ministrom;  
- skupaj s tremi drugimi asociacijami za izobraževanja odraslih v Sloveniji (to so: Društvo za 

izobraževanje odraslih v srednjih šolah, Združenje izobraževalnih institucij – G.I.Z.in Zveza ljudskih 
univerz Slovenije) smo poslali ministru pismo za naslovom 'Stališča in pobuda štirih asociacij s 
področja izobraževanja odraslih o vlogi in delovanju Sektorja za izobraževanje odraslih pri 
Ministrstvu za šolstvo in šport';  

- na odgovor ministra, s katerim nismo bili zadovoljni, smo poslali direktorju Direktorata MŠŠ za 
srednje in više šolstvo ter izobraževanje odraslih dopis s predlogi, kako urediti sistemsko neustrezno 
rešena ali nerešena vprašanja;  

- o vprašanjih, ki smo jih navajali v naših dopisih in predlogih, smo se večkrat pogovarjali z 
direktorjem Direktorata za srednje in više šolstvo ter izobraževanje odraslih in dobili zagotovila, da 
jih bo MŠŠ začelo postopoma reševati (prednostno pri tem je bilo vprašanje zakonodaje in 
upravljanja, a smo opozarjali tudi na vsa druga področja sistemskega urejanja);   

- organizirali smo ožjo strokovno razpravo o Strokovnih podlagah za zakonsko urejanje izobraževanja 
odraslih;  

- aktivno smo se udeležili letnega posveta o izobraževanju odraslih 2009 na temo 'Izobraževanje 
odraslih v času gospodarskih izzivov';  

- aktivno smo sodelovali v razpravah o pripravi nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju;  
- ob različnih priložnostih smo z individualnimi razpravami (Drofenik, Jelenc, Sotošek) opozarjali na 

metodološke napake in organizacijske pomanjkljivosti pri pripravi dokumentov v zvezi z izvajanje 
Resolucije nacionalnega programa izobraževanja odraslih (Letni program izobraževanja odraslih – 
poročila in priprava).  

 
4.   Strokovne razprave in pogovori  
Komisija za strokovne razprave in pogovore je organizirala več srečanj, posvetov, konferenc in 
sestankov. To so bili zlasti:  
- v sodelovanju s Pedagoškim institutom v Ljubljani (skupni projekt) in sodelavkami iz Oddelka za 

pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani smo organizirali štiri strokovna srečanja 
na temo Medgeneracijsko sožitje kot prvina strategije vseživljenjskosti učenja; štiriurna srečanja so 
bila na ljudskih univerzah in izobraževalnih središčih v Novi Gorici, Kopru, Murski Soboti in Novem 
mestu; na teh srečanjih je sodelovalo 119 udeležencev;  

- po končani volilni skupščini ADS smo izpeljali srečanje s častnimi člani ADS, ki smo ga naslovili 
Srečanja spominov; zanimivega triurnega pogovora se je udeležilo 18 udeležencev.  

Našemu članu mag. Andreju Pavletiču smo omogočili, da je predstavil svojo knjigo Vzgoja duha, v 
razpravi, ki smo jo poimenovali 'Razumevanje človeškosti človeka kot nujni pogoj za formiranje 
strategije vseživljenjskega učenja'.  
 
5.   Informiranje in publicistična dejavnost 
Ker Komisija za informacijsko in publicistično dejavnost še ni začela delovati, so potekale različne oblike 
informiranja članstva prek spletnih strani ADS, Novičk ACS in ob drugih priložnostih (srečanja, pogovor).  
Pripravili smo načrt za preoblikovanje in zboljšanje spletnih strani.  
Pogovarjali smo se o možnostih, da bi društvo sodelovalo pri urejanju Revije Andragoška spoznanja.  
 
6. Sodelovanje v projektih in aktivnostih s področja izobraževanja odraslih, ki jih organizirajo  

drugi  
Vključevali smo se v priložnosti, ki so se pojavljale med letom. 
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7. Skrb za zboljšanje finančnega in materialnega položaja društva 
Žal je MŠŠ odklonilo sofinanciranje dejavnosti ADS. Ker ta odklonitev ni upravičena, smo pristojnim 
organom utemeljevali naša stališča, vendar nismo bili uspešni.  
Poleg dohodka iz članarin in donacij posameznikov iz dohodnin, smo uspeli pridobiti sredstva s 
projektom, ki smo ga izvajali skupaj s Pedagoškim institutom v Ljubljani, financirala pa sta ga MŠŠ in 
skladi EU.  
 
8. Vzdrževanje mednarodnih stikov in zastopanje asociacije v mednarodnih združenjih  
Vzdržujemo stike z Evropskim združenjem za izobraževanje odraslih (EAEA - European Association for 
Adult Education, katere člani smo. Redno izpolnjujemo obveznosti za članstvo v tej asociaciji.  
 
9.   Organiziranje družabnih srečanj in aktivnosti   
Na tem področju smo za zdaj imeli le pogovore, kako se organizirati. Pričakujemo, da bomo začeli 
aktivno delovati potem, ko bo ustanovljena Komisija za družabne dejavnosti.  
-      
10.  Predlaganje kandidatov za državno nagrado MŠŠ  
Predložili smo zelo obsežno utemeljen predlog za podelitev državne nagrade naši članici. Ker ji nagrada 
spet ni bila podeljena, smo od MŠŠ zahtevali pisno pojasnilo; prejeli smo ga s poletno zamudo, vendar 
se s pojasnili ne moremo strinjati in bomo v letu 2010 predložili ustrezne spremembe pri podeljevanju 
nagrad, ki bodo bolj upoštevale specifičnosti izobraževanja odraslih.  
 
3. Organiziranost in delovanja društva  
Pridobili smo kandidatko za redno zaposlitev v ADS; denar naj bi dobili iz naslova javnih del, zaposlitev 
bi poleg Zavoda RS za zaposlovanje sofinanciralo MŠŠ.  
Na sedežu društva – v prostorih ACS – imamo ugodne razmere za delovanje društva.  
 
 
Dr. Zoran Jelenc,  
predsednik Izvršilnega odbora ADS  
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	Pripravili smo načrt za preoblikovanje in zboljšanje spletnih strani. 

