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Dnevni red:
1. Pregled realizacije načrtovanih dejavnosti ADS
2. Vloga tajnice ADS
3. Finančno stanje in znesek članarine za leto 2015
4. Vloga kolektivnih članov ADS
5. Odsotnost predstavnika ADS v Strokovnem svetu RS za izobraževanje odraslih
6. Vključevanje in sodelovanje mlajših članov ADS
7. Razprava o načrtovanju dejavnosti ADS v prihodnjem letu
8. Razno
K 1. Točki
Predsednica društva je prisotne seznanila z realizacijo načrtovanih dejavnosti ADS za leto 2014, ki se
financirajo s strani MIZŠ. Ugotavlja, da so bile nekatere dejavnosti uspešno realizirane, medtem ko druge
ne. V tem letu smo uspešno izvedli predstavitev programa Inkluzivno izvajanje izobraževalnih programov
za odrasle s posebnimi potrebami, za katerega v prihodnjem letu načrtujemo izvedbo. Izobraževalni
program se bo izvajal modulsko, izvedbi vsakega modula bomo namenil dva dni. Program bomo prijavili
na MIZŠ za primerno ovrednotenje s točkami. Uspešno smo izpeljali fokusno skupino z župani o
izobraževanju odraslih. V prihodnje načrtujemo nadaljevanje fokusnih skupin z
župani, razmišljamo tudi o organizaciji posveta, ki bi bil namenjen prav posameznim regijam in
občinam na temo izobraževanja. Uresničili smo tudi izvedbo strokovnega pogovora o Javni mreži
izvajalcev izobraževanja odraslih ter pogovora o standardih in normativih v izobraževanju. Izvedbo
posveta v sodelovanju z nekdanjimi jugoslovanskimi republikami, »Gradimo mostove v izobraževanju
odraslih«, smo z dovoljenjem MIZŠ prestavili na pomlad prihodnje leto. Med načrtovanimi
dejavnostmi ADS za leto 2014, je bila tudi priprava Monografije slovenskih andragogov, ki bo v
načrtovanem obsegu zaključena do konca tega meseca.
1. SKLEP: Večino prijavljenih dejavnosti smo uspešno realizirali. Zaželeno bi bilo, da bi pri
načrtovanju aktivnosti ADS v bodoče sodelovalo več članov ADS. Ideje so, samo realizirati jih je
težje oziroma to počnejo vedno isti posamezniki.
K 2. Točki
2. SKLEP: Novo izvoljena tajnica, Špela Močilnikar, sočasno s sprejemom funkcije tajnice ADS,
postane tudi članica IO ADS. S prenehanjem opravljanja tajniške funkcije, pa Nada Klučar ni več
članica IO ADS.
K 3. Točki
Predstavljeno je bilo finančno poročilo, ki kaže, da bomo leto 2014, zaključili pozitivno. Iz
finančnega poročila je razvidno, da so najnižji prihodki od članarin članov. Člani izvršilnega odbora
so izpostavili težavo z ne plačevanjem članarin nekaterih članov, razpravljali so tudi o višini članarine
za prihodnje leto.

3.SKLEP: V letu 2015 se znesek individualne letne članarine zviša za 50%, kar pomeni, da se
znesek članarine za dejavne člane (zaposlene) z 20 € zviša na 30€, ter znesek članarine za
upokojence z 10€ na 15€. Znesek članarine za kolektivne člane ostaja nespremenjen.
K 4. Točki
Izvršilni odbor ugotavlja, da bi bilo potrebno k boljšemu sodelovanju v društvu povabiti tudi
kolektivne člane društva ter razmišljati o dejavnostih, ki bi bile zanimive tudi zanje oz. bi jih
načrtovali v sodelovanju z njimi.
4. SKLEP: Pripravili bomo vprašalnik za kolektivne člane, da bi na tak način izvedeli katera so
njihova pričakovanja v ADS.
K 5. Točki
Med člani Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih nimamo predstavnika ADS.
5. SKLEP: Na Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih bomo poslali dopis z vprašanjem, zakaj je
temu tako in s prošnjo, da med svoje člane imenuje tudi predstavnika ADS. S tem bomo seznanili
tudi pristojne na MIZŠ.
K 6. Točki
Izvršilni odbor ugotavlja, da so v društvu dejavni predvsem starejši člani, še posebej upokojeni in
malo manj zaposleni. Ponovno bo potrebno animirati mlajše generacije andragogov, še posebej
študente v okviru Društva študentov andragogike in pedagogike pri FF (DŠAP) ne nazadnje so
kolektivni člani ADS, vendar povsem pasivni.
6. SKLEP: V prihodnjem letu bomo organizirali sestanek s predsednico DŠAP, z namenom, da
skupaj razmislimo in se dogovorimo o načinih sodelovanja.
K 7. Točki
Izvršilni odbor je razpravljal tudi o možnih dejavnostih, ki bi jih načrtovali za izvedbo v prihodnjem
letu. Dobro pa bi bilo tudi razmisliti o prijavi večjih projektov za obdobje nove perspektive ESS
sredstev
7. SKLEP: Predlogi aktivnosti:
 organizacija društvenega zbora ter svečano po-novoletno srečanje članov,
okvirno januarja/februarja 2015, 

 na pogovor glede normativov v izobraževanju ter 11. člena ZOFVI povabiti gospo
Klavdijo Markež, (ter druge člane državnega zbora oziroma poslance, ki poznajo
izobraževanje odraslih) 

 grafična prenova spletne strani ter internega društvenega glasila; to dejavnost bomo
prijavili za sofinanciranje iz sredstev MIZŠ 

 izdaja (tiskanega ali elektronskega) zbornika s posveta: Andragog pri izvajanju učenja in
izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami, ki je bil 17. 1. 2013, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 

 organizacijo in izvedbo strokovnega foruma na temo informativno-svetovalna dejavnost
v izobraževanju odraslih (z idejo o smiselnosti načrtovanja projekta usposabljanja
mobilnih svetovalcev v izobraževanju odraslih) 

 nadaljevanje dejavnosti iz 1. točke ter realizacijo do zdaj še ne izpeljanih dejavnosti:
(izvedba in verifikacija izobraževalnega programa Inkluzivno izvajanje izobraževalnih
programov za odrasle s posebnimi potrebami; nadaljevanje fokusnih skupin z župani in
morda organizacija posveta z župani iz posameznih regij; izvedba posveta »Gradimo
mostove v izobraževanju odraslih » z državami nekdanje Jugoslavije; Nadaljevanje
Monografije slovenskih andragogov ter forumsko srečanje na temo »Formalno in neformalno
izobraževanje, povezovati ali ne ?«) 

 ugotavljanje pričakovanj kolektivnih članic ADS glede dejavnosti ADS- anketni vprašalnik 
 organizacijo sestanka s predsednico DŠAP ter dogovor o načinih sodelovanja ADS in DŠAP 

K 8. Točki - Razno:
Predsednica društva je prisotne seznanila z imenovanjem posvetovalnega telesa za izobraževanje odraslih
pri MIZŠ in izrazila upanje, da bo na tak način komuniciranje in dialog z MIZŠ bolj uspešen.
Zvonka Pangerc Pahernik, vodja Komisije za mednarodno sodelovanje, je prisotne seznanila z
CMEPIUS e-platformo za izobraževanje odraslih, to je vzpostavitev virtualne skupnosti
izobraževalcev odraslih z dostopom do aktualnih dogodkov in novic s področja izobraževanja odraslih
in aktualnimi dogajanji v EU.
Na koncu sestanka je Zvonka Pangerc Pahernik, letošnja dobitnica državne nagrade za dosežke v
izobraževanju odraslih, pogostila člane IO ADS.
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