
 

V Ljubljani, oktober 2013 

 

 

 

 

Program dela ADS za leto 2013 / 2014 

 

1.    Delovanje ADS 

Za nemoteno delovanje ADS in koordinacijo dela skrbita novoizvoljeni predsednica Ida Srebotnik in 

tajnica Nada Klučar. Administrativna pomoč  ostaja  Olga Varl, tajnica ACS. Računovodske posle ADS 

bo še naprej pogodbeno opravljala gospa Jožica Perme. Dogovoriti se bo potrebno o urejanju in 

prenovi spletnih strani ADS , skrb za razvoj in obveznosti članstva bosta prevzeli predsednica in 

tajnica ADS. ACS je za srečanja članov in delo tajnice in predsednice omogočil majhen pisarniški 

prostor v ACS. Uradne ure predsednice in tajnice bodo vsako sredo med 11.00 in 13.00 uro dopoldne 

oz. po dogovoru. V prostorih ACS bodo tudi strokovna srečanja in seje članov društva. Glede na to, da 

je bilo novo vodstvo izvoljeno julija letos, prevzem poslov in registracije na PE in v banki pa v 

jesenskih mesecih, potekajo tekoče aktivnosti na osnovi izhodišč, ki jih je podal prejšnji predsednik dr. 

Zoran Jelenc na letni skupščini , odzivamo pa se tudi na aktualna dogajanja v izobraževanju odraslih. 

2.    Delo komisij in sekcij 

Delo v ADS poteka od leta 2007 predvsem v komisijah in sekcijah, zato je pomembno, da se v njihovo 

delo po interesu aktivno vključujejo tudi člani ADS in da uresničevanje nalog ni samo delo predsednika 

oz. predsednice posamezne komisije. 

Predsedniki komisij  in sekcij bodo pripravili vsaj en ali dva dogodka v letu 2013 / 2014. Člani ADS, če 

še tega  niso storili, naj se odločijo, v kateri komisiji ali sekciji bi želeli bolj aktivno sodelovati. 

Predsedniki komisij bodo svoj program obogatili tudi s pobudami in predlogi  članov. V primeru, da bi 

delo posamezne komisije ali  sekcije popolnoma zamrlo oz. članstvo ne bi pokazalo nobenega 

interesa za sodelovanje in pripravo  aktivnosti,  je potrebno razmisliti bodisi o spremembi 

namembnosti komisije ali sekcije ali pa o njeni ukinitvi. 

 

2.1.    Komisija za strokovne razprave in pogovore ( SRP ), ki jo vodi dr. Petra Javrh je zelo 

pomembna za dejavnost ADS, zato je potrebno nadaljevati in intenzivirati njeno dejavnost: strokovna 

srečanja in  razprave, še posebej o temah, ki so manj slišane v javnosti in ki so ključnega pomena za 

razvoj in kakovost izobraževanja odraslih. Zelo dobro bi bilo okrepiti ali na novo izbrati  stalne člane 

komisije, ki bi bili predsednici v pomoč pri organizaciji aktivnosti.  

V letu 2013 bo delo komisije osredotočeno predvsem na realizacijo  aktivnosti, ki jih sofinancira MIZŠ, 

to so:  priprava Foruma andragogov in izobraževalcev in  izdajo dveh monografij z naslovom Spomini 

slovenskih andragogov. 

 

2.2.    Komisija za sistemska vprašanja, ki jo vodi dr. Zoran Jelenc, si bo tudi v prihodnje aktivno 

prizadevala (organizirala razprave, pripravljala predloge in pobude itn..) za reševanje vprašanj 

sistemske ureditve izobraževanja odraslih, še posebno: spremembe in priprava ustrezne zakonodaje 

za področje izobraževanja odraslih,  normativi in standardi v IO, mreža organizacij za IO, 



izobraževanje odraslih v lokalnih okoljih. Poskušala bo udejaniti ugotovitve do katerih smo prišli s 

projekti ADS v preteklih letih (npr. vprašanje upravljanja, zakonodaja itd…). Predsednica ADS in 

predsednik komisije se bosta v decembru srečala  z ministrom dr.Jernejem Pikalom. Tema pogovora 

bodo problemi v IO in organiziranost IO na MIZŠ ter problem medresorskega (ne)sodelovanja pri 

načrtovanju in realizaciji nacionalne politike IO.  Predvideno združevanje občin bo imelo  vpliv tudi na 

lokalno politiko izobraževanja odraslih, o tej temi bo organizirana razprava oz. fokusna skupina, 

aktivnost pa je prijavljena tudi za sofinanciranje MIZŠ. Nosilka naloge  je Olga Drofenik.  Med   

aktivnostmi, ki že potekajo, bomo  organizirali konferenco z naslovom: Izobraževanje starejših  moških 

v skupnosti, nosilka je dr. Sabina Jelenc Kraševec. 

 

2.3.    Sekcija za osebe s posebnimi potrebami, ki jo vodi Alenka Golob,  bo tudi v letu 2013 

nadaljevala z dejavnostmi, ki so se začele že v preteklem letu, to je z diseminacijo programa 

»Inkluzivno izvajanje izobraževalnih programov za odrasle s posebnimi potrebami«, ki so ga pripravili 

v letu 2011. Izvedbo smo prijavili tudi kot eno od aktivnosti, ki jih bo sofinanciralo ministrstvo.  Glavno 

vodilo pri delu sekcije je  ozavestiti  organizacije za IO in izvajalce o izobraževalnih potrebah odraslih s 

posebnimi potrebami ter prispevati k izobraževanju in večji kompetenčnosti izobraževalcev odraslih za 

to področje izobraževanja. 

 

2.4.    Komisija za informacijsko in publicistično dejavnost, ki jo vodi mag. Darja Zorko Mencin,  je 

zadolžena za obveščanje in informiranje članov ADS in strokovne javnosti o aktualnih dogajanjih v 

izobraževanju odraslih doma in v svetu. Objave na spletnih straneh ADS, v Novičkah ACS, medijih in 

tudi v lokalnih okoljih. V letu 2013 bi bilo potrebno posodobiti spletno stran ADS, oživiti forum, kjer bi 

lahko člani izmenjavali svoje izkušnje, reševali probleme, dileme itd, Glasilo ADS bi bilo potrebno 

oblikovno urediti. Delo komisije bo še bolj uspešno, če bodo bolj aktivno sodelovali tudi predsedniki 

komisij in člani  ter ažurno sporočali dogodke , novice in  prispevke urednici. 

 

2.5.    Komisija za mednarodno sodelovanje, ki jo vodi mag. Zvonka Pahernik,  bo skrbela  za 

obveščenost članov o mednarodni dejavnosti in dogodkih v izobraževanju odraslih v svetu. Smiselno 

bi se bilo tudi udeležiti katerega od dogodkov, kar je seveda odvisno od sredstev. Dobro bi bilo 

razmisliti o organizaciji strokovne ekskurzije za člane v tujino ali možnosti strokovne izmenjave v 

mednarodnih programih. ADS bi lahko v prihodnosti bodisi sodeloval kot partner ali nosilec pri nalogi 

oz. projektu s področja izobraževanja odraslih. 

 

2.6.    Komisija za družabne dejavnosti, ki jo vodita Nada Klučar in Ida Srebotnik, si bo tudi v letu 

2013 / 2014 prizadevala, da bi ji uspelo pripraviti katerega od družabnih srečanj za člane. V načrtu je 

prednovoletno srečanje z obiskom kulturne prireditve in sodelovanje  ter udeležba na strokovni 

ekskurziji v Srbijo spomladi 2014, ki jo organizira DOIO. Dobrodošle so pobude, ideje in predlogi 

članov, kako , kdaj in kje oživiti družabno življenje članov. 

 

2.7.    Sekcija za pravičnost v izobraževanju odraslih, ki jo vodi Olga Drofenik, bo pripravila 

razpravo o projektu  » Uveljavljanje pravičnosti v izobraževanju odraslih v vseh politikah«,  ki so ga 

realizirali v preteklem letu, sodelovali pa bodo tudi  v razpravah o novostih, ki se pripravljajo na 

nacionalni ravnim o IO. 

 

2.8.    Sekcija za kakovost v izobraževanju, ki jo vodi Nada Klučar, sodelovali pa bosta tudi Ida 

Srebotnik in Maja Povše. V komisiji bodo  organizirali  predstavitev in razpravo o ekspertni zunanji 

evalvaciji, ki pilotsko že drugo leto poteka v organizaciji ACS. Tematiko zunanje ekspertne presoje 

kakovosti bomo predstavili tudi na skupni konferenci za izobraževanje odraslih.  V začetku prihodnjega 



leta bo komisija organizirala tudi izobraževalna srečanja, na katerih bomo obravnavali aktualne teme 

za večjo kakovost življenja in dela,  tudi izobraževalcevodraslih ( zdravje, kakovostno staranje, stres in 

izgorelost, pomen osveščanja in izobraževanja svojcev bolnikov za boljšo kakovost življenja). 

 

2.9.    Sekcija ADS za izobraževanje v nevladnih organizacijah, ki jo vodi Tadej Pugelj, bo v letu 

2013  oblikovala program ter pripravila predloge za delovanje in povezovanje  in  sodelovanje z 

drugimi nevladnimi organizacijami. Poudarek pri delu sekcije bo na operacionalizaciji ciljev in pripravi 

dejavnosti ReNPIO 2013 – 2020, z vidika izobraževanja in dela v nevladnih organizacijah. 

 

2.10. Sekcija za študente andragogike, ki jo je vodila Špela Močilnikar, je bila ustanovljena z 

namenom, da bi se bodoči andragogi povezali s starejšimi kolegi, medgeneracijsko sodelovali pri 

izmenjavi znanja in izkušenj. Delo sekcije še ni zaživelo. 

 

3.    Ureditev članstva ADS 

Povečati je potrebno število  članov ADS, si prizadevati, da se nam pridružijo tudi novi člani iz vrst 

gospodarstva ( izobraževalci in kadrovski delavci). Nadaljevati z animacijo, da se nam pridružijo novi 

kolektivni člani. Za to so se na minuli skupščini  že odločili v Društvu za izobraževanje odraslih na 

srednjih šolah. Člane, ki ne plačujejo članarine  je potrebno nagovoriti in  opozoriti na njihovo  člansko 

obveznost . Če se  ne odzovejo,  bo treba neaktivne člane  izbrisati iz članstva ADS. 

 

4.     Druge aktivnosti ADS  

Poleg organizacije lastnih srečanj, pogovorov… bomo sodelovali tudi pri pripravi vsebine in izpeljave 

skupne konference za IO, ki jo organizira ZLUS, sodelujejo pa tudi  druge asociacije za IO ( DOIO, , 

Skupnost ZSŠ, G.I.Z ).  Povezovali se bomo z drugimi subjekti - strokovnimi in nevladnimi 

organizacijami, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in delujejo na področju Slovenije in v tujini. 

Povezovali se bomo in sodelovali s fakultetami, inštituti in razvojnimi institucijami,  ACS, CPI in MIZŠ , 

še posebej pri medsebojni podpori in sodelovanju pri posameznih projektih in nalogah, povezanih s 

problematiko in razvojem izobraževanja odraslih. 

 

5.    Finančni in materialni položaj za delo ADS 

ADS se financira predvsem iz članarin in prispevkov iz dohodnine, zato bo potrebno takoj urediti redno 

plačevanje članarin, povečati članstvo posameznikov in kolektivnih organizacij in društev. 

Potrebno bo racionalizirati stroške pri plačevanju pogodbenega dela in izločiti opravila, ki jih lahko 

opravijo člani. 

Velika pridobitev za delo ADS so prostori, ki jih velikodušno daje na voljo ACS, kar   omogoča vodstvu 

ADS bolj organizirano in uspešno delo 

Razmisliti moramo o donacijah, prijavah  strokovnih projektov, spremljati in se prijavljati na javne 

razpise in razpise ESS  s področja dejavnosti ADS in sodelovati pri dejavnostih, ki bi prinašale vsaj 

minimalna dodatna sredstva za dejavnost ADS. 

 

 

 

pripravila predsednica ADS:  Ida Srebotnik 

 


