ANDRAGOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE
Šmartinska 134a, Ljubljana
Ljubljana, 19. 12. 2007
Zapisnik 11. seje izvršilnega odbora društva
ki je potekala 27. 11. 2007 na sedežu društva (v prostorih ACS), začela se je ob 15. uri, končana pa je
bila ob 17.30.
Sestanka so se udeležili:
člani IO: Zoran Jelenc, Peter Beltram, Olga Drofenik, Andrej Sotošek.
drugi vabljeni: Sonja Klemenčič, Alenka Golob.
Sestanka se niso udeležili:
člani IO: Dušanka Lužar (se opravičila), Valentina Brecelj, Alojz Sraka, Irena Urankar
člani drugih organov ADS in vabljeni: Ernest.Vodopivec (se opravičil), Nevenka Černigoj, Vesna
Dular, Dragica Mikola, Melita Plešnik, Melita Cimerman, Štefan Gorše, Jelica Pegan
Stemberger, Petra Javrh.
Dnevni red:
1. pregled zapisnika prejšnje seje in realizacije sklepov;
2. poročila o dveh konferencah ADS ter oblikovanje stališč, predlogov in pobud iz te razprave;
3. delo komisij ADS:
/a/ predlog programa komisije za strokovne razprave;
/b/ ustanovitev komisije za kakovost (vsebina in način delovanja);
/c/ druge komisije (sistem; pravičnost pri izobraževanju; materialno-finančna vprašanja; osebe s
posebnimi potrebami, ...) - pobude, možnosti za delo;
4. zapisnik Skupščine ADS in realizacija sklepov in predlogov:
/a/ spremembe Pravil ADS in statusna vprašanja njegovega delovanja;
/b/ evidenca članstva;
/c/ drugo
5. aktualna vprašanja:
/a/ preusmerjanje izvajanja programov formalnega izobraževanja iz LU v šole.
/b/ pismo Oddelka za pedagogiko in andragogiko glede reorganizacije ACS;
/c/ sodelovanje z EAEA;
/č/ sistemizacija dela andragogov (v zdravstvu, drugje);
/d/ pri podelitvi Državne nagrade MŠŠ ni bila podeljena nagrada za področje izobraževanje
odraslih.
6. drugo.
Vabljeni so pred sestankom prejeli gradivo po elektronski pošti.
Na seji so člani IO, dokler je bila seja še sklepčna, obravnavali tele točke: 1, 2, 3, 5a (deloma). O drugih
točkah so člani IO razpravljali in sklepali dopisno.

K 1. točki
Po pregledu in sprejemu zapisnika 10. seje, je predsednik ugotovil, da so bili realizirani vsi sklepi, ki jih
je bilo mogoče realizirati; o nekaterih bomo vnovič razpravljali na tej seji.
Sklep 1:
Zapisnik 10. seje IO ADS se sprejme.
K 2. točki
Poročilo o konferenci 'Pregled dejavnosti za udejanjanje operativnega načrta Strategije vseživljenjskosti
učenja', ki je bila 30.8.2007 (člani so ga prejeli po e-pošti), je predstavil Zoran Jelenc.
Poročilo o konferenci 'Nacionalna strategija za izobraževanje odraslih, pogled naprej', ki je bila 31.8.
2007 (člani so ga dobili na seji v obliki osnutka, ki ga bo poročevalka še dodelala), je predstavila Olga
Drofenik. Avtorica poročila je še predlagala:
a/ Od pristojnih na MŠŠ (ministra) se zahteva, da se uslužbenki MŠŠ za svoje neprimerno vedenje na
enem od pripravljalnih sestankov in v pripravah na konferenco opravičita.
b/ Sprejeti je treba stališča do predlogov in pobud, danih na posvetu.
c/ Smiselno bi bilo čim prej organizirati novo konferenco, namenjeno analizi uspešnosti črpanja
sredstev ESS v iztekajočem se obdobju. Na njej bi lahko podrobneje razpravljali o pobudah, danih na
konferenci, in sprejeli ustrezna stališča.
Člani IO niso sprejeli prvega sklepa (pod a), glede predlogov pod b/ in c/ pa so odločitev odložili do
roka, ko bo pripravljeno končno besedilo poročila. Rok: 7 dni.
Oba poročevalca sta predlagala tudi sklepe, ki naj jih IO, skupaj s poročili, pošlje ministru za šolstvo in
šport.
Sklep 2:
Poročilo Zorana Jelenca se sprejme, avtor lahko v roku 7 dni poročilo vsebinsko še uredi (predvsem
skrajša). Ministru se predlaga:
a/ 'Pregled dejavnosti za udejanjanje operativnega načrta Strategije vseživljenjskosti učenja' je
ustrezna podlaga za izdelavo operativnega načrta Strategije;
b/ Pri pripravi operativnega načrta se upošteva prioritete in dodatne predloge, ki so jih dali udeleženci
v razpravi na konferenci;
c/ Minister za šolstvo in šport naj imenuje skupino strokovnjakov za pripravo operativnega načrta;
č/ Operativni načrt je treba začeti pripravljati takoj.
Sklep 3: Poročilo Olge Drofenik o konferenci je potrebno še dopolniti, za pomoč pri tem bo Olga D.
zaprosila: Jelico Pegan Stemberger, Duško Lužar Sajt, Andreja Sotoška in predstavnika Posoškega
razvojnega centra.
Sklep 4: Poročila in sklepe ter stališča in predloge s konferenc bomo poslali ministru za šolstvo in šport
in ga prosili za razgovor o tem. Ministra naj bi obiskala člana IO ADS – avtorja poročil Zoran Jelenc in
Olga Drofenik ter Janko Muršak, ki je tudi sodeloval pri vodenju razprave na konferencah.
Sklep 5: Prispevki, predstavljeni na konferencah, ter obe poročili objavimo na spletnih straneh ADS.
K točki 5.a.
IO ADS se je seznanil z mnenjem, da se MŠŠ očitno vnovič zavzema za to, da naj bi formalno
izobraževanje odraslih spet opravljale predvsem šole. Iz sporočila LU Ormož je razvidno, da je glede LU
pripravljena sprožiti upravni spor, saj gre pa mnenju vodstva LU Ormož za kršenje ustavnih pravic.
Sklep 6:
Člani IO so pooblastili Andreja Sotoška, da pripravi o tem vprašanju pisno stališča, ki jih bomo člani IO
potrdili z dopisnim nadaljevanjem seje.

Sklep 7:
IO ADS bo podprl stališča LU Ormož.
K 3. točki
Predsednik je predlagal, da se dva tipa organiziranosti dela v društvu (sekcija, komisija) opredeli takole:
 Sekcija: posebna, relativno stalna organizacijska enota, ki povezuje člane po njihovih zanimanjih za
specifično področje izobraževanja odraslih ali društvene dejavnosti; lahko (praviloma) ima svoj načrt
dela in pravila. Primera: sekcija za kakovost izobraževanja odraslih; sekcija za osebe s posebnimi
potrebami.
 Komisija: skupina članov, ki pomaga IO pri realizaciji programa ADS na specifičnem vsebinskem
področju, na primer komisije za: strokovne razprave, za sistem izobraževanja odraslih, za finančnomaterialna vprašanja ipd.
Sonja Klemenčič je predstavila osnutek pravil za delovanje Sekcije ADS za kakovost izobraževanja
odraslih. V razpravi o predloženih Pravilih delovanja in programskih usmeritev Sekcije ADS za kakovost
izobraževanja odraslih je nastalo nekaj pravnih vprašanj, za katere so člani IO ADS menili, da jih je
treba pred sprejetjem Pravil Sekcije pojasniti.
Sklep 8:
Pravila delovanja in programskih usmeritev Sekcije ADS za kakovost izobraževanja odraslih se
dopolnijo, potem ko se posvetujemo s pravnikom glede vprašanj, ki v zdajšnjih Pravilih ADS še niso
ustrezno urejena (članstvo organizacij, finance). Dopolnjeni osnutek bomo še enkrat obravnavali na seji
IO ADS.
Glede možnosti za ustanovitev sekcije za osebe s posebnimi potrebami je bila na sejo IO vabljena mag.
Alenka Golob iz CUDV Draga. Predstavila je svoje videnje možnosti. Poudarila je, da se vse obstoječe
ustanove, ki se ukvarjajo z izobraževanjem oseb s posebnimi potrebami, praviloma ukvarjajo z
odraščajočo mladino, ne pa z odraslimi. Pri tem se postavlja tudi vprašanje profila andragoga,
usposobljenega za delo z odraslimi s posebnimi potrebami. Morda bi bila namesto sekcije ustreznejša
organizacijska oblika komisija. V vsakem primeru pa bi morali obravnavati vsako skupino s posebnimi
potrebami posebej (slabovidni, gluhi, z motnjami v duševnem razvoju ipd)
Sklep 9:
IO sprejme pobudo za ustanovitev Komisije za osebe s posebnimi potrebami, ga. Golob pa bo pri tem
oseba za stike za skupino oseb z motnjami v duševnem razvoju. Za druge skupine oseb s posebnimi
potrebami damo pobudo, da razmislijo o možnostih za delovanje v ADS.
Na seji je bil navzočim predstavljeno tudi gradivo z naslovom 'Komisija za strokovne razprave', ki ga je
pripravila vodja Komisije Petra Javrh. Gradivo na seji ni bilo obravnavano.
Sklep10:
Program in delo 'Komisije za strokovne razprave' bo obravnavano na naslednji seji IO ADS.
K 4. točki (dopisno)
(Realizacija sklepov in predlogov Skupščine ADS, ki je bila 30.8.2007)
a/ Spremembe Pravil ADS in statusna vprašanja njegovega delovanja
Sklep 11:
Preloge za spremembe bomo obravnavali na naslenji seji, ko bomo dobili stališča pravnika o nakterih
vprašanjih, ki jih želimo v zdajšnjih Pravilih ADS spremeniti (članstvo organizacij, finance).

b/ Evidenca članstva
Na Skupščini je bil sprejet sklep, ''da se seznam članov ADS še v letošnjem letu izčisti v skladu z
določbami Pravil ADS, ki predvidevajo, da se po opominu za plačilo članarine in opozorilu, da bo sledilo
črtanje iz seznama članov, člana izbriše iz seznama''.
Sklep 12:
Članom, ki niso plačali članarine in je s tem njihovo nadaljnje članstvo v ADS vprašljivo, takoj pošljemo
dopis, s katerim jih še drugič letos opozorimo na to, da niso poravnali članarine za leto 2007.
K 5. točki (dopisno)
(Aktualna vprašanja)
a/ Preusmerjanje izvajanja programov formalnega izobraževanja iz LU v šole.
Članom IO je bil po e-pošti poslan v presojo dopis, ki ga je po sklepu na seji IO že pripravil Andrej
Sotošek (dopis je priložen temu zapisniku).
Sklep13:
Člani IO se z vsebino dopisa strinjajo in ga soglasno podpirajo.
b/ Pismo Oddelka za pedagogiko in andragogiko glede reorganizacije ACS
Oddelek za pedagogiko in andragogiko je v več medijih (Mladina, Delo, Šolski razgledi) opozoril na to,
da Ministrstvo za šolstvo in šport s svojimi posegi v organiziranost in delovanje Andragoškega centra
Slovenije (primer: MŠŠ je predlagalo, da se v Svet ACS namesto predstavnikov Univerz v Ljubljani in
Mariboru delegira predstavnika srednjih in višjih šol) negativno vpliva na organiziranost in delovanje
ACS (tako se napr. v njem postopoma zmanjšujejo možnosti za avtonomno raziskovalno delo).
Predsednik IO ADS predlaga, da IO ADS podpre stališča Oddelka in na problem opozori ministra za
šolstvo in šport.
Sklep 14:
Člani IO se strinjajo, da IO ADS na problem opozori ministra za šolstvo in šport.
c/ Sodelovanje z EAEA
ADS je že dolgo članica Evropskega združenja za izobraževanje odraslih, članarino je do l. 2005
plačeval ACS, zdaj je ne plačuje več. ADS zadnji dve leti ni imel sredstev, da bi plačal članarino, ki
znaša 300 EUR letno. Predsednik IO ADS predlaga, da jo zdaj, ko smo s konferencama pridobili nekaj
sredstev, plačamo.
Sklep 15:
ADS poravna članarino za članstvo v EAEA za l. 2006 in 2007, skupaj 600 EUR.
č/ Sistemizacija dela andragogov (v zdravstvu, drugje)
Že pred sejo smo člane IO ADS po e-pošti seznanili s pobudo, da bi bilo treba pripraviti opis del in nalog
andragoga v zdravstvu. Na pobudo sta se že pred sejo odzvala članica IO ADS Duška Lužar, ki je dala
dopolnjevalne predloge na pripravljen opis, in Andrej Sotošek, ki na opis del ni imel pripomb, opozoril pa
je, da tudi v Katalogu delovnih mest v vzgoji in izobraževanju ni delovnega mesta andragog. In
predlaga, da o tem razpravlja in sprejme stališče IO ADS.
Sklepi 16:
Člani IO se strinjajo z opisom in dopolnjevalnimi predlogi za delo andragoga v zdravstvu.
Sklep 17:
IO ADS bo na naslednji razpravljal o umestitvi delovnega mesta 'andragog' v Katalogu delovnih mest v
vzgoji in izobraževanju.

d/ Pri podelitvi Državne nagrade MŠŠ ni bila podeljena nagrada za področje izobraževanje odraslih
IO ADS je letos predlagal, da se državna nagrada za področje izobraževanja odraslih za leto 2007
podeli Jelici Pegan Štemberger. Odbor za nagrade ni upošteval niti tega predloga, niti kakega drugega,
saj nagrada MŠŠ kandidatom s področja izobraževanja odraslih letos ni bila podeljena državna. To se
je dogajalo že tudi prejšnja lete.
Predsednik IO ADS je predlagal, da IO ADS na to reagira in sporočiti ministru in predsedniku odbora za
podeljevanje nagrad, da se z odločitvijo komisije ne strinjamo. Že tako je področje izobraževanja
odraslih pri podeljevanju nagrad prikrajšano, saj Pravilnik za podeljevanje nagrad določa, da se od
enajstih nagrad podeljuje izobraževanju odraslih le ena. Meni, da je bil naš predlog za podelitev
nagrade kandidatki Jelici Pegan Štemberger dovolj utemeljen in da bi si kandidatka zaslužila nagrado.
Sklep 17:
Člani IO se s predlogom strinjajo in ga soglasno podpirajo.
Drugo
Predsednik je podal tele informacije:
 ADS je z MŠŠ podpisalo pogodbo o sofinanciranju programa ADS iz proračunskih sredstev za leto
2007 v v višini 3.000, 00 EUR.
 MŠŠ je ADS dodelilo status društva, ki deluje v javnem interesu.
 ADS je uvrščen v seznam organizacij, ki jim davkoplačevalci lahko donirajo od 0.1 do 0.5 odstotkov
svoje odmerjene dohodnine za leto 2006.

Zapisal: Peter Beltram

Sejo vodil: Zoran Jelenc, predsednik IO ADS

