
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPISNIK LETNE IN VOLILNE SKUPŠČINE ADS 2009,  
 
Skupščina je potekala v četrtek, 14. maja 2009 od 15.30 do 17. ure.  
 
Dnevni red: 
 
1.   Odprtje skupščine in otvoritveni pozdrav predsednika ADS (dr. Zoran Jelenc)  
2 Predlaganje in izvolitev: delovnega predsedstva, volilne komisije ter  / overovateljev zapisnika  
3 Obravnava in potrditev dnevnega reda  
4 Poročilo predsednika IO ADS o delu društva v obdobju 2005 do maja 2009 
5 Finančno poročilo  
6 Poročilo nadzornega odbora  
7 Ugotovitev sklepčnosti 
8 Sprejetje sklepa o spremembi 22. točke Pravil ADS   
10   Razprava o poročilih  
11   Predlog kandidatov za organe ADS v prihodnjem obdobju (2009 – 2013)  
12   Program in usmeritve ADS v naslednjem obdobju (kandidati za novega predsednika IO ADS)  
13   Izvolitev organov ADS v prihodnjem obdobju 
14   Aktualna vprašanja, ki zadevajo ADS in izobraževanje odraslih v Sloveniji – razprava, pobude in  
       predlogi  
15   Sklepne ugotovitve in konec skupščine.  
 
Gradivo za skupščino je bilo vsem članom posredovano vnaprej po e-pošti in z navadno pošto ter 
objavljeno na spletnih straneh ADS.  
 
Potek skupščine: 
 
k1) Predsednik Andragoškega društva, dr. Zoran Jelenc je pozdravil vse navzoče in odprl delo 
Skupščine. 
 

1. Predlaganje in izvolitev:  
a/ delovna predsednica: Duška Lužar Sajt 
b/ verifikacijska komisija: Jelica Pegam Stamberger in Olga Drofenik 
c/ zapisnikar: Peter Beltram  
č/ overovatelja zapisnika: Maša Stavanja, Petra Javrh 
 

2. Ugotavljanje prisotnosti delegatov podružnic: 
 



Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo skupaj oddanih 17 poverilnic, delegati pa so bili iz več kot 
polovice podružnic ADS. To je bilo dovolj, da je bila skupščina sklepčna. (Priloga 2).  
 
 
 
k2) Za delovnega predsednika Skupščine je bil imenovan dr. Peter Vencelj, ki je prevzel predsedovanje. 
 
Predsednik Skupščine je ugotovil, da je v drugem sklicu Skupščina sklepčna, saj je prisotnih več kot 10 
članov društva. Glede na pregledano število prisotnih volilna komisija ni bila izvoljena.  
 
k3) Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Vsebinsko so bila nova Pravila ADS sprejeta že na Skupščini, 1. decembra 2008. Glavne novosti so: 
nanovo opredeljeni ali izčiščeni cilji in naloge, odprava podružnic (z ohranitvijo možnosti njihove 
ponovne ustanovitve), oblikovanje komisij in sekcij, prilagoditev nekaterih organizacijskih oblik novim 
zakonskim možnostim (sklic in sklepčnost skupščine), dve področji bosta opredeljeni v posebnih 
pravilnikih. Po sprejetju Pravil na prejšnji Skupščini, je bil dokument poslan v strokovno pravno redakcijo 
in se zanj zato predlaga, da ga tokratna Skupščina zgolj sprejme in potrdi. 
 
Skupščina je nova Pravila sprejela. 
 
K9) Skupščini sta bila v obravnavo in potrditev posredovana dva nova pravilnika: Pravilnik o 
materialnem in finančnem poslovanju in Pravilnik o delu častnega razsodišča. Predsednik je v 
predstavitvi pojasnil, da gre za akta, usklajena z novostmi na področju zakonodaje, ki ureja delovanje 
društev. 
 
k4) Predsednik ADS, dr. Zoran Jelenc, je predstavil poročilo o delu ADS v preteklem mandatnem 
obdobju 2005-2009, ki je bilo članom posredovano vnaprej. Uvodoma je pojasnil, da je bil termin 
skupščine prestavljen iz oktobra na maj zaradi potrjevanja zaključnega računa. 
V tem mandatnem obdobju se je Izvršilni odbor sestal na 14 sejah. Predsednik je poudaril, da je IO  
deloval dobro, čeravno so nekateri člani prepogosto manjkali na sejah in smo pred sejo Skupščine 
ugotavljali njihovo pripravljenost za nadaljnje sodelovanje v organih ADS.  
Kljub temu, da je eno mandatno obdobje prekratko za objektivno oceno uspešnosti in uresničevanje 
večjih nalog, je treba poudariti, da je bilo v tem času narejenih nekaj pomembnih korakov. Veliko je bilo 
narejenega na področju oživljanja delovanja društva, decentralizaciji in smotrnejši obliki njegove 
organiziranosti. Veliko pozornosti je ADS v tem času namenjalo vprašanjem sistemske ureditve 
izobraževanja odraslih. Na tem področju ne moremo pričakovati hitrih sprememb, vendar je IO ADS 
jasno opredelil naše zahteve, pred parlamentarnimi volitvami pa je vsem strankam v Sloveniji poslal 
gradivo Strateške naloge na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. Učinek teh prizadevanj 
pričakujemo v prihodnosti. Decentralizacijo društvenega delovanja poskuša IO doseči z ustanavljanjem 
komisij in sekcij. Posebej velja izpostaviti delo Komisije za strokovne razprave in pogovore, ki je bila pod 
uspešnim vodenjem dr. Petre Javrh zelo aktivna in uresničuje temeljno strokovno poslanstvo društva.  
Tudi druge komisije so se konstituirale in si lahko obetamo njihovo uspešno delovanje v prihodnosti. Ob 
koncu mandata je Skupščina ADS ukinila podružnice, ki so bile le še formalno postavljeni organi 
društva, aktivno pa že leta niso bile več aktivne.  
Društvo je premalo pozornosti namenilo mednarodnemu sodelovanju, se je pa dobro povezovalo z 
sorodnimi asociacijami v Sloveniji.  
IO je v tem mandatu vpeljal institut častnega članstva in je predlagal podelitev tega naziva 12 zaslužnim 
osebam za zasluge na področju izobraževanja odraslih in posebno aktivno delo v društvu. Društvo je 
vsako leto predlagalo kandidata za državno nagrado MŠŠ na področju izobraževanja odraslih. 



Pomembno je, da si je društvo v tem mandatu pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu. 
Izboljšal se je finančni položaj društva, saj si z izvajanjem projektov s sredstvi Evropske komisije in MŠŠ 
zagotovilo stabilen materialni položaj, kar samo s članarinami ne bi bilo mogoče doseči.  
Postopoma se urejuje seznam članov, iz katerega bodo v prihodnje črtani tisti člani, ki ne izpolnjujejo 
najosnovnejšega pogoja za članstvo, to je plačevanje članarine.   
V tem času je bila posodobljena tudi spletna stran društva, ki se sproti posodablja. 
 
k5) Prebrano je bilo poročilo Nadzornega odbora, ki ga je sestavila članica odbora Nevenka Črnigoj.  
 
k6) Predstavljeni sta bili finančni poročili za l. 2008 in prvo četrtletje 2009, ki izkazujeta pozitivno 
poslovanje. 
 
k7) Predsedujoči ugotavlja, da je Skupščina sklepčna.  
 
k8) Vsebinsko so bila nova Pravila ADS sprejeta že na Skupščini, 1. decembra 2008. Glavne novosti 
so: nanovo opredeljeni ali izčiščeni cilji in naloge, odprava podružnic (z ohranitvijo možnosti njihove 
ponovne ustanovitve), oblikovanje komisij in sekcij, prilagoditev nekaterih organizacijskih oblik novim 
zakonskim možnostim (sklic in sklepčnost skupščine), dve področji bosta opredeljeni v posebnih 
pravilnikih. Po sprejetju Pravil na prejšnji Skupščini, je bil dokument poslan v strokovno pravno redakcijo 
in se zanj zato predlaga, da ga tokratna Skupščina zgolj sprejme in potrdi. 
 
Skupščina je nova Pravila sprejela. 
 
K9) Skupščini sta bila v obravnavo in potrditev posredovana dva nova pravilnika: Pravilnik o 
materialnem in finančnem poslovanju in Pravilnik o delu častnega razsodišča. Predsednik je v 
predstavitvi pojasnil, da gre za akta, usklajena z novostmi na področju zakonodaje, ki ureja delovanje 
društev. 
 
K10) V razpravi o predstavljenih poročilih so sodelovali trije razpravljavci. Vsi so dosežke društva v tem 
mandatnem obdobju ocenili kot izrazito pozitivne. Izpostavljena je bila organizacija odmevnih posvetov 
in konferenc (Ema Perme), izrazita zasluga predsednika dr. Zorana Jelenca je aktivno delovanje  
Izvršilnega odbora (Olga Drofenik). Takšno pozitivno usmeritev je potrebno nadaljevati (Štefan Huzjan). 
Navedeni so bile tudi nekatere omejitve, ki onemogočajo uresničevanje vseh želenih ciljev: društvo se 
ne samo more prijavljati na razpise (zato si pomaga z nekaterimi drugimi ustanovami, med katerimi je 
bilo  zelo dobro sodelovanje s Pedagoškim inštitutom). Ministrstvo za šolstvo in šport, ki je sicer društvu 
v zadnjih dveh letih omogočilo sodelovanje pri štirih projektih, ki jih sofinancirata MŠŠ in EU, pa društvu 
v letu 2008 ni sofinanciralo njegove temeljne dejavnosti (tako kot je sofinanciralo druge tri pomembne 
asociacije na področju izobraževanja odrasli), kar ocenjujemo kot krivično.  
Po zaključenih razpravah je skupščina glasovala o podanih poročilih in s tem o razrešnici Izvršilnemu 
odboru ter drugim organom društva. 
POROČILA IN RAZREŠNICA ORGANOM SO BILA SOGLASNO SPREJETA. 
Predsednik društva, dr. Zoran Jelenc se je Skupščini zahvalil za pozitivno oceno dosedanjega dela.  
 
k11) VOLITVE: 
 
Voli se: 
 
Izvršilni odbor:   7 članov: 
 
1. Dr. ZORAN JELENC – predsednik ADS, Ljubljana 



2. DUŠANKA LUŽAR – podpredsednica IO ADS, EIM-Sklad za razvoj in usposabljanje   
    človeških virov, Maribor          
3.  NATALIJA ŽALEC, tajnica IO ADS, Andragoški center Slovenije, Ljubljana 
4.  VALENTINA BRECELJ, CenterKontura d.o.o., Ljubljana 
5.  OLGA DROFENIK, upokojenka, Ljubljana 
6.  Mag. KLAVDIJA MARKEŽ,  LU Ptuj                                               
7.  PATRICIJA PAVLIČ, Center za izobraževanje in kulturo, Trebnje                      
   
Nadzorni odbor: 3 člani: 
 
1.  NEVENKA ČRNIGOJ, upokojenka, Postojna                           
2.  NADA KLUČAR, Srednja trgovska šola, Ljubljana   
3.  Mag. ANDREJ SOTOŠEK, Andragoški center Slovenije, Ljubljana 
   
Častno razsodišče: 3 člani + 3 nadomestni člani: 
 
1.  PETER BELTRAM, Andragoški center Slovenije, Ljubljana – član  
2.  BREDA PODBOJ, Ljudska univerza, Postojna - članica 
3.  DR. PETER VENCELJ, Kranj - član 
4.  ALENKA GRŽELJ, Ljudska univerza Koper - Capodistria – namestnica     
5.  ŠTEFAN HUZJAN, Ljubljana – namestnik  
6.  ERNEST VODOPIVEC, Ljudska univerza Ormož – namestnik  
 
k12) Usmeritve kandidata za predsednika v prihodnjem mandatnem obdobju so bile sprejete brez  
razprave. 
 
k13) VSI PREDLAGANI ČLANI ORGANOV DRUŠTVA SO BILI IZVOLJENI SOGLASNO. 
 
k14) Med aktualnimi vprašanji  je bil najprej posredovan predlog (dr. Sabina Jelenc Kraševec), da naj bi 
v bodoče ADS postalo soizdajatelj strokovne revije Andragoška spoznanja (skupaj s Filozofsko 
fakulteto). Po zgledu nekaterih drugih profesionalnih asociacij (npr. Sociološko društvo), bi to lahko 
pomenilo dobrodošlo možnost strokovne promocije društva in njegovih članov. Uredništvo revije ima 
tudi ambicijo, da bi revija postala indeksirana za svoje področje. V primeru, da društvo sprejme ponujeni 
predlog, in da revijo prejemajo vsi člani ADS, bi morali člani s sprejetjem predloga finančno podpreti 
izdajatelje revije, kar bi pomenilo, da jo sofinancirajo z nekoliko povišano članarino.  
Mirjam Perovič (častna članica ADS) je povedala, da bi društvo lahko svoje delovanje predstavljalo tudi 
v bolj odmaknjenih okoljih in v ta namen izkoristilo prisotnost velikega števila manjših elektronskih 
medijev, ki so v obrobnih okoljih zelo poslušani oziroma gledani. Izražena je bila želja, da bi se društvo 
bolj pojavljalo na različnih krajih po Sloveniji 
Predsednik je ocenil, da je zahteva umestna, vendar je takšna dejavnost povezana tudi s finančnimi 
izdatki, ki ADS samo ne more zagotoviti. Je pa navedel, da je bilo v tej smeri nekaj narejenega že s tem, 
ko v zadnjih dveh letih ADS organizira andragoške posvete v podporo in promocijo Strategiji 
vseživljenjskosti v različnih krajih po Sloveniji, financirata pa jih EU in  MŠŠ.  
Predsednik je želel od Skupščine dobiti potrditev svojih kritičnih stališč in zahtev do delovanja Sektorja 
za izobraževanje odraslih pri MŠŠ. Podpora bi potrdila, da stališč in zahte3va ne izraža le kot 
posameznik, temveč ga pri tem podpira članstvo ADS s potrditvijo na Skupščini.  
Skupščina je potrdila, da je kritičnost naloga ADS, vendar mora ostati na ravni kritike delovanja ustanov  
in ne smo preiti na osebno raven. Pismo, v katerem predsednik obvešča o stališčih Skupščine ministra 
za šolstvo in šport, naj pred pošiljanjem posreduje članom organov ADS.  
 



k15) Predsedujoči je čestital novemu vodstvu, se zahvalil za udeležbo in skupščino zaključil 
 
 
 
Zapisal: Peter Beltram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGE  
 
1. Vabilo  
2. Zapisnik letne skupščine 2008 
3. Poročilo predsednika IO ADS o delu društva v obdobju 2005 do maja 2009  
4.   Finančno poročilo  
5.   Poročilo nadzornega odbora  
6.   Predlog kandidatov za organe ADS v prihodnjem obdobju (2009 – 2013)  
7.   Program in usmeritve ADS v naslednjem obdobju  
 
 
 
 
 
 
 
 

Priloga 1 
 
 
LETNA SKUPŠČINA ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE,  
Ljubljana, 1.12.2008  
 
Zapisnik  
 
 
Letna skupščina Andragoškega društva Slovenije za leto 2007 je bila v četrtek, 30. avgusta 2007, v 
Hotelu Mons v Ljubljani. To je bila prva letna skupščina v novem mandatu Izvršilnega odbora, ki je bil 
imenovan septembra 2005. Ta skupščina ni bila volilna in se je bolj kot s formalnimi vprašanji lahko 
ukvarjala z vsebinskimi in aktualnimi vprašanji. 
 
Potek skupščine, skladno z predvidenim dnevnim redom (priloga 1) 



 
3. Odprtje skupščine in otvoritveni pozdrav predsednika ADS, dr. Zorana Jelenca 

 
Predsednik društva je pozdravil delegate in orisal predvideni potek skupščine. Obenem je obvestil zbor, 
da je Izvršilni odbor ADS na eni svojih zadnjih sej sprejel sklep o imenovanju g. Duške Lužar Sajt za 
podpredsednico Andragoškega društva Slovenije.    
 

4. Predlaganje in izvolitev:  
a/ delovna predsednica: Duška Lužar Sajt 
b/ verifikacijska komisija: Jelica Pegam Stamberger in Olga Drofenik 
c/ zapisnikar: Peter Beltram  
č/ overovatelja zapisnika: Maša Stavanja, Petra Javrh 
 

5. Ugotavljanje prisotnosti delegatov podružnic: 
 
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo skupaj oddanih 17 poverilnic, delegati pa so bili iz več kot 
polovice podružnic ADS. To je bilo dovolj, da je bila skupščina sklepčna. (Priloga 2).  
 

6. Poročilo o delu in finančnem poslovanju ADS v letu 2006/2007 ter program in usmeritve ADS v 
naslednjem obdobju. (Priloge 3, 4 in 5). 

 
Predsednik društva je podal poročili za preteklo leto, podrobneje pa je predstavil usmeritve in program 
dela v prihodnjem obdobju. 
 

7. Razprava o poročilu in delu ADS v obravnavanem obdobju: 
 
Skupščina je, potem ko je brez pripomb sprejela podana poročila, prepričljivo podprla in potrdila nove 
poudarke v dejavnosti ADS, ki jih najbolj označuje, kot poglavitna prioriteta, poglobljeno delovanje za 
razvoj andragoške stroke in razvoj izobraževanja odraslih kot strokovnega področja. To želi društvo v 
svojem nadaljnjem delovanju doseči z:  
 
 večjo naravnanostjo k vprašanjem, ki zanimajo člane in 'uporabnike' društva, pri tem so ciljne 

populacije zlasti strokovnjaki, tako teoretiki kot tudi praktiki; 
 omogočanjem dialoga med strokovnjaki z organiziranjem strokovnih razprav o izobraževanju 

odraslih;  
 zastopanjem pozicij andragogike in izobraževanja odraslih v aktualnih (nastalih) družbenih 

razmerah;  
 izkazovanjem pozornosti tudi starejšim članom ADS (seniorjem) in študentom;  
 pospeševanjem izmenjave dobrih praks in informacij na strokovnem področju;  
 partnerskim sodelovanjem z drugimi drugih asociacijami in institucijami s področja izobraževanja 

odraslih.  
Skupščina tudi podpira organizacijsko poživitev pri delovanju društva, ki se nakazuje z ustanavljanjem 
komisij in sekcij, s čimer se bo dejavnost ADS decentralizirala in približala zanimanjem članov. Podporo 
se dobile že predlagane komisije in sekcije (za strokovne razprave, za sistem izobraževanja odraslih, za 
materialno-finančna vprašanja), kot tudi tiste, katerih ustanovitev je šele napovedana, to pa sta: sekcija 
za kakovost izobraževanja odraslih in sekcija za pravičnost v izobraževanju odraslih.  
 

8. Izhodišča za spremembe Pravilnika ADS  
 

Skupščini so bila predstavljena izhodišča za spremembe Pravilnika ADS. (Priloga 6) 



 
Poglavitne predlagane spremembe so:  
 
 ugotoviti zakonske možnosti, da bi se v društvo vključevale poleg fizičnih oseb tudi zainteresirane 

organizacije;  
 ugotoviti zakonske in druge možnosti, da bi bilo Ministrstvo za šolstvo in šport soustanovitelj ADS;  
 vnesti v Pravilnik določbo, da je ADS društvo, ki deluje v javnem interesu (ta status podeljuje 

Ministrstvo za šolstvo in šport);  
 nova prerazporeditev ali dopolnitev dejavnosti, nalog in ciljev društva, upoštevajoč nove potrebe in 

okoliščine;  
 ukinitev podružnic in okrepitev vloge delovanja društva prek sekcij, komisij in drugih organizacijskih 

oblik;   
 nova opredelitev načina delovanja in doseganja sklepčnosti skupščine, potem ko bodo ukinjene 

podružnice, ki so bile po zdajšnjem Pravilniku dolžne delegirati člane za odločanje na skupščini;  
 poenostaviti opredelitve dela Častnega razsodišča v Pravilniku o delu ADS.  

 
Skupščina je soglasno potrdila predložena izhodišča za spremembo Pravilnika ADS. 
 

7 Imenovanje častnih članov ADS  
                      
Izvršilni odbor ADS je predlagal skupščini, da podeli naziv častnih članov in članic osmim osebam, ki so 
zaslužne bodisi za razvoj ADS bodisi za razvoj izobraževanja odraslih in andragogike. Skupščina je 
soglasno potrdila predlog in podelila ta častni naziv Tilki Blaha, Štefanu Huzjanu, prof. dr. Ivanu 
Kejžarju, prof. dr. Ani Krajnc,  Marjanu Lahu, Dunji Simsič, mag. Jožetu Valentinčiču in Mariji Vogrič.  
Udeleženci Skupščine so poslušali utemeljitve o častnem članstvu za vsakega častnega člana, 
prisotnim častnim članom sta predsednica Skupščine in predsednik ADS podelila listine o častnem 
članstvu. Odsotnim – povečini so odsotnost opravičili zaradi bolezni ali drugih zadržkov – bodo listine 
izročene naknadno.  
 
 
        8     Sklepanje o višini članarine v ADS  
 
Skupščina je sprejela sklep, da se od 1. januarja 2008 določi nova višina članarine, ki bo znašala 16 
EUR za člane in 8 EUR za upokojence. Študentje bodo, tako kot doslej, oproščeni plačila članarine, 
prav tako tudi častni člani.  
 

9. Strokovna razprava o temi: strokovne razprave in posveti ADS.  
V razpravi naj bi udeleženci povedali svoja stališča in predlogre glede:   

 tem za strokovne razprave 
 načinov izpeljave strokovnih razprav in posvetov 
 načinov motiviranja udeležencev za razprave  

Razpravo je moderirala Ema Perme.  
Ker se je po celodnevnem delu na konferenci udeležencem skupščine poznala utrujenost, je bila 
načrtovana strokovna razprava o vsebini in načinih izpeljave Strokovnih razprav in posvetov ADS – te 
naj bi društvo v prihodnosti organiziralo vsak mesec – krajša kot bi si po svojem pomenu zaslužila. Ker 
ni bilo pričakovati pomembnejših ugotovitev, je predsednica skupščine razpravo končala s sklepom, da 
jo bo treba izpeljati ob drugi, časovno ustreznejši priložnosti. 
 

10. Drugo  
 



Skupščina je potrdila predlog izvršilnega odbora, da se seznam članov ADS še v letošnjem letu izčisti v  
skladu z določbami Pravilnika, ki predvideva, da se po opominu za plačilo članarine in opozorilu, da  bo 
sledilo črtanje iz seznama članov, člana izbriše iz seznama. 
 
 
 
Priloge: 
 
 
1. Pprogram poteka skupščine  
2. Poročilo verifikacijske komisije 
3. Poročilo o realizaciji programa ADS v letu 2007 
4. Finančno poročilo za leto 2006  
5. Program ADS za leti 2007 in 2008 
6. Izhodišča za spremembo Pravilnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Priloga 2 
 
POROČILO PREDSEDNIKA IO ADS O DELU DRUŠTVA V OBDOBJU 2005 DO MAJA 2009  
 
Skupščina ADS je izvolila nove organe društva dne 19. oktobra 2005. V tem poročilu dajem kratek 
pregled dejavnosti, ki jih je društvo opravilo v času od oktobra 2005 do maja 2009.  
IO ADS je imel v tem obdobju 14. sej, od tega tri dopisne. Z dopisnim izjavljanjem se je reševalo 
nekatera aktualna vprašanja, ki jih je bilo treba rešiti hitro. Na sejah je bila zmeraj dosežena sklepčnost, 
na dveh tudi tako, da so se člani o sklepih izjavljali po dopisni poti. Udeležba na sejah: štirje člani IO so 
bili prisotni praktično na vseh sejah (trije z izjemo posamezne seje); na polovici sej ali celo na več kot 
polovici so bili odsotni trije člani.  
IO ADS si je v začetku svojega delovanja prizadeval, da prekine desetletno stagniranje in usihanje 
delovanja Andragoškega društva Slovenije in da spodbudi člane k vnovični aktivnosti v društvu. Koliko 
smo pri tem uspeli, kažejo podatki v nadaljevanju tega poročila. .  
Društvo si je zastavilo tele poglavitne naloge:   



• reorganiziranje delovanje Andragoškega društva Slovenije;   
• ustanovitev krovne asociacije za izobraževanje odraslih v Sloveniji;   
• okrepitev vpliva ADS na politiko in razvoj izobraževanja odraslih in na zboljšanje sistemske ureditve 
izobraževanja 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;   
• promocija ter stiki z javnostmi in mediji; urejanje spletnih strani;   
• informiranje članstva;  
• skrb za zboljšanje finančnega in materialnega položaja društva;  
• vzdrževanje mednarodnih stikov in zastopanje asociacije v mednarodnih združenjih;    
• organiziranje srečanj, posvetov, konferenc in sestankov;     
• spremljanje aktualnih dogodkov in odzivanje nanje;    
• sodelovanje v projektih in aktivnostih s področja izobraževanja odraslih, ki jih organizirajo drugi;    
• organiziranje družabnih srečanj in aktivnosti, če nastanejo ustrezne pobude in možnosti za to.  
 
1. Reorganizacija Andragoškega društva Slovenije  
 
Pretežni del prizadevanj je bil usmerjen v decentralizirano in bolj razčlenjeno delovanje ADS. V ta 
namen so bile v tem mandatnem obdobju ustanovljene komisije in sekcije.  
1.1. Komisije:  
• Komisija za strokovne razprave in pogovore  
• Komisija za sistem izobraževanja odraslih  

 Komisija za materialno-finančna vprašanja   
Predlagana je bila ustanovitev Komisije za pravičnost v izobraževanju odraslih; njeno ustanovitev 
načrtujemo v letu 2009.  
1.2. Sekcije:  

 Sekcija za osebe s posebnimi potrebami 
Predlagani sta bili še ustanovitvi dveh sekcij:  
− Sekcija za kakovost izobraževanja odraslih (za zdaj predložen načrt za njeno delovanje) in  
− Sekcija študentov andragogike – njeno ustanovitev predvidevamo v letu 2009.  
Precej naporov namenja IO ADS ureditvi evidence članstva in plačevanja članarine. Kljub posebnim 
povabilom članom, da sodelujejo in redno plačujejo članarino, smo bili pri tem le deloma uspešni. 
Načrtujemo, da bomo člane, ki že več let ne kažejo aktivnega odnosa do društva, črtali iz članske 
evidence.  
Uspešno pa poteka vključevanje študentov v članstvo, saj imamo ta čas v seznamu članov 22 
študentk/študentov, praviloma iz Filozofske fakultete (študenti andragogike).   
 
2. 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.  
 
3. Okrepitev vpliva ADS na politiko in razvoj izobraževanja odraslih in vplivanje na zboljšanje 
sistemske ureditve izobraževanja odraslih v Sloveniji   
 
Aktivnost društva na teh področjih je bila med vsemi programskimi nalogami v prvih letih mandatnega 
obdobja najbolj intenzivna.  



3.1. Sprejeli smo 'Listo zahtev Andragoškega društva Slovenije', s katero smo predložili ukrepe za 
zboljšanje sistemskega položaja izobraževanja odraslih v Sloveniji in jo posredovati: političnim, 
upravnim in strokovnim subjektom, ki jih to zadeva, ter asociacijam za izobraževanje odraslih in 
nekaterim drugim asociacijam. Izdelali smo tudi '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 ter ustrezne razvojne in raziskovalne 
projekte s tega področja.  
3.2. Predlagane ukrepe smo umestili v strategijo vseživljenjskosti učenja, imeli smo obravnavo v 
Strokovnem svetu za izobraževanje odraslih (Svet je 'lLsto' podprl), predlagali smo razvojne in 
raziskovalne projekte (za črpanje sredstev ESS, za razpis CRPov in za včlenitev v letni načrt MŠŠ). 
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 je bila sprejeta v juliju 2007. V 
strategiji smo ustrezno uveljavili izobraževanje odraslih.   
3.3.  Z Ministrstvom za šolstvo in šport smo imeli številne kontakte (dopisi ministru, sestanki z ministrom 
in sekretarko MŠŠ, več sestankov z direktorjem Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje 
odraslih in vodjo Sektorja za  izobraževanje odraslih. Do zdaj naša prizadevanja niso bila pomembneje 
upoštevana, nekaj premikov je bilo doseženih na področju zakonodaje in pri nadaljnjem načrtovanju in 
izvajanju Nacionalnega programa izobraževanja odraslih (ReNPIO do leta 2013).  
3.4.  Podobno neuspešna so bila naša prizadevanja, da bi se MŠŠ bolj zavzelo za udejanjanje sklepov z 
dveh delavnic v avgustu 2007 (Mons), ko smo predlagali ukrepe za učinkovitejše koristenju sredstev 
ESS. Ker MŠŠ ni kazalo pripravljenosti za izpeljavo nove delavnice, smo o tej problematiki razpravljali 
na mednarodni konferenci v projektu »Local Pathway to Employment Success – LOPES«, ki ga je 
izpeljal EIM - Center za razvoj človeških virov. Na konferenci predstavnikov MŠŠ ni bilo.  
3.5.  Tudi prizadevanja, da bi MŠŠ začelo pripravljati Operativni načrt za udejanjanje Strategije 
vseživljenjskosti učenja, do zdaj niso bila uspešna. Edini ukrep MŠŠ na tem področju je bilo imenovanje 
Strateškega sveta za vseživljenjsko učenje, ki pa po naši presoji ni ustrezno sestavljen.  
3.6.  Izdelali smo gradivo 'Strateške naloge na področju izobraževanja odraslih', in ga pred volitvami – v 
juliju 2008 – poslali vsem političnim strankam v Sloveniji. Gradivo ima 10 točk – najpoglavitnejših 
strateških nalog na področju izobraževanja odraslih. Uporabili smo ga tudi pri razgovorih z novim 
vodstvom ministrstva za šolstvo in šport (minister, direktor direktorata).  
3.7.  Sodelovali smo pri pripravi dveh programskih dokumentov stranke Zares – v Programu razvoja 
področja vzgoje in izobraževanja v Sloveniji  in  v dispoziciji za sestavo koalicijske pogodbe – poglavje 
Izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje.  
3.8.  Z individualnimi razpravami (Drofenik, Jelenc, Sotošek) smo skušali vplivati na pripravo Letnih  
programov izobraževanja odraslih in Državnega razvojnega programa 2007-2013.  
 
4.  Povezovanje z drugimi subjekti – strokovnimi in nevladnimi organizacijami – ki delujejo na 
področju ali v interesu izobraževanja in učenja odraslih in sodelovanje z njimi  
 
4.1. S tremi najpomembnejimi asociacijami s področja izobraževanja odraslih, to so Društvo za 
izobraževanje odraslih na srednjih šolah v RS, Združenje izobraževalnih institucij – G.I.Z. in  Zveza 
ljudskih univerz Slovenije, smo poslali ministru za šolstvo in šport dopis z naslovom 'Stališča in pobuda 
štirih asociacij s področja izobraževanja odraslih o vlogi in delovanju Sektorja za izobraževanje odraslih 
pri Ministrstvu za šolstvo in šport'. Ker nas odgovori ministra niso zadovoljili, smo dali pobudo za 
pogovor na Direktoratu za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih o problemih, na katere 
opozarjamo.  
4.2.  zgoraj navedenimi asociacijami smo sodelovali tudi v pogovorih o možnostih za ustanovitev  
KOIOS (že opisano v točki 2).   



5. Organiziranje srečanj, posvetov, konferenc in sestankov  
 
5.1.  Strokovne razprave in pogovori.  
Ta dejavnost se je začela intenzivneje razvijati po ustanovitvi Komisije za strokovne razprave in 
pogovore v letu 2008. V kratkem času, odkar deluje, je Komisija organizirala dve razpravi, to sta:    
 'Razvoj kariere kot področja andragoške stroke'.  April 2008. Udeležba: 30 oseb.  
 .Vpliv koncepta in strategije vseživljenjskostui učenja na razvoj terminologije na področju vzgoje in 

izobraževanja. Oktober 2008. Udeležba: 22 oseb, 20 razpravljalcev. .  
Obe srečanji sta bili v Ljubljani, v prostorih ACS.  
5.2.  Strokovni posveti 
 IO ADS je v letu 2007 predlagal MŠŠ izpeljavo delavnice 'Usposabljanje na področju vodenja, 

koordinacije in poročanja za projekte, financirane iz ESS'. Po zapletih z datumom izpeljave smo izpeljali 
razpravo o tej tematiki na posvetu z naslovom Strategija vseživljenjskosti učenja v politiki in praksi v 
avgustu 2007. Konferenca, ki se je je udeležilo ok. 150 predstavnikov ustanov in organizacij s področja 
izobraževanja odraslih ter štirih ministrstev, smo razpravljati o učinkoviti izrabi sredstev ESS kot 
materialni podlagi za udejanjanje operativnih načrtov vseživljenjskosti učenja v Sloveniji.  
V razpravi so udeleženci oblikovali stališča in dali pobude in predloge v zvezi z obravnavano  tematiko. 
Žal se dani predlogi na MŠŠ ne udejanjajo ali se jih lotevajo prepočasi.  
 Na strokovnem posvetu Vpliv koncepta in strategije vseživljenjskosti učenja na strokovno izrazje v 

vzgoji in izobraževanj smo predstavili ugotovitve in predloge s strokovne razprave, ki je bila na isto temo 
v oktobru 2008, o njih razpravljali ter sprejeli sklepe za nadaljnje ukrepe pri razvijanju terminologije na 
področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Posveta se je udeležilo 72 udeležencev, tako 
strokovnjakov kot tudi praktikov z različnih področij vzgoje in izobraževanja in sorodnih strokovnih 
področij ter predstavnike upravnih organov, politike in sredstev javnega obveščanja.  
Po posvetu smo v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom v Ljubljani izdali znanstveno monografijo z 
naslovom: Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Obsega 230 strani, v njej je sodelovalo 19 
avtorjev.  
 
6. Sodelovanje v projektih in aktivnostih s področja izobraževanja odraslih, ki jih organizirajo 
drugi 
 
V letih 2007 in 2008 smo v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom v Ljubljani in MŠŠ izpeljali štiri 
projekte.   
6.1. Enodnevna konferenca Strategija vseživljenjskosti učenja v politiki in praksi,  
6.2. Enodnevna konferenca Nacionalna strategija za izobraževanje odraslih, pogled naprej. 
Obe konferenci smo izpeljali v avgustu 2007 v Ljubljani.  
Namen konferenc, ki se ju je udeležilo ok. 150 predstavnikov ustanov in organizacij s področja 
izobraževanja odraslih ter štirih ministrstev, je bil razpravljati o dveh vsebinskih sklopih, to pa sta:    
 dejavnosti za udejanjanje Operativnega načrta Strategije vseživljenjskosti učenja (pregled – delovni 

osnutek); in  
 učinkovita izraba sredstev ESS kot materialne podlage za udejanjanje operativnih načrtov v 

Sloveniji.  
V razpravi so udeleženci oblikovali stališča in dali pobude in predloge v zvezi z obravnavanima 
tematikama. Širši okvir za ti razpravi je sta bili:  
- nacionalna strategija izobraževanja odraslih v Strategiji vseživljenjskosti učenja, in  
- prispevek Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih (Re NPIO) k uresničevanju 
komunikeja EU ‘Za učenje ni nikoli prepozno’ in ‘Akcijskega načrta o učenju odraslih'.  
6.3. Promocija vseživljenjskosti učenja.  
Organizirane so bile panelne razprave v štirih izbranih krajih po Sloveniji – Ptuj, Postojna, Velenje in 
Jesenice.   



V panelnih razpravah smo:  
- predstavili Strategijo vseživljenjskosti učenja' v Sloveniji in pregled dejavnosti za njeno udejanjanje  
- seznanili udeležence z razvojnimi in inovativnimi projekti Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ), s katerimi 
se udejanja strategija VŽU v začetnem izobraževanju v šolah;  
- pregledali možnosti udejanjanja VŽU v lokalnih območjih, kjer smo organizirali panelne razprave  
(ocena direktorice ali direktorja ljudske univerze iz kraja, kjer smo gostovali).   
Možnosti za udejanjanje VŽU pa je bila tudi tema za delo v skupinah po končanih predstavitvah. 
Srečanjem smo na koncu dodali še predstavitev strokovne teme 'Socialno omrežje in izobraževanje 
starejših odraslih', ki jo je organizirala Komisija ADS za strokovne razprave in pogovore, predstavile pa 
so jo strokovnjakinje iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani ter iz Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v Ljubljani.  
Srečanja so trajala po 4 ure, udeležilo se jih je skupno ok. 100 udeležencev. O srečanjih so poročala 
sredstva javnega obveščanja.   
6.4. Vpliv koncepta in strategije vseživljenjskostui učenja na razvoj terminologije na področju vzgoje in 
izobraževanja. Enodnevni posvet v Ljubljani, 1. decembra 2008. Število udeležencev: 72.   
Vse projekte sta financirala Evropska komisija in MŠŠ, izvajalec je bil Pedagoški inštitut v Ljubljani v 
sodelovanju z ADS.  

7.  Informiranje članstva, urejanje spletnih strani 
 
7.1.  Člane društva smo tekoče informirali z objavami v Novičkah ACS.  
7.2.  Od decembra 2007 bolj ali manj tekoče urejamo spletne strani ADS.  
 
8. Spremljanje aktualnih dogodkov in odzivanje nanje 
 
8.1. Podpora kritični oceni Oddelka za pedagogiko in andragogiko FF glede zmanjševanja ali opuščanja 
raziskovalnega dela v Andragoškem centru Slovenije.  
8.2. Opozarjanje na napačno prikazovanje stanja izobraževanja odraslih v poročilih MŠŠ.  
8.3. Opozorili smo MŠŠ na pojav, ki se po naši oceni pristransko odvzema možnost izvajanja 
programov formalnega izobraževanja odraslih ljudskim univerzam in se jih spet preusmerja v šole.  
8.4.  Sodelovali smo pri pripravi opisa del in nalog andragoga v zdravstvu. Priporočili smo, da se 
sistemizira delo andragogov (v zdravstvu, drugje).  
8.5.  Opozorili smo MŠŠ na to, da v priporočilih dekanom fakultet za prenovo pedagoških študijskih 
programov na Filozofski fakulteti v celoti izpuščajo kompetence, ki zadevajo izobraževanje odraslih in  
andragoške vsebine študija, s čimer se zapostavljajo zahteve študija andragogike.   
8.6. Aktivno – s plenarnim referatom o neustreznosti zdajšnje sistemske ureditve izobraževanja odraslih 
v Sloveniji – smo se udeležili posveta 'Izobraževanje odraslih v Sloveniji na križpotju', ki ga je v marcu 
2008 organiziralo Združenje organizacij za izobraževanje odraslih v Sloveniji.  
8.7. Aktivno – z referatom 'Vpliv koncepcije in strategije vseživljenjskosti učenja na sistemsko urejanje 
vzgoje in izobraževanja v Sloveniji' – smo  se udeležili mednarodnega posveta 'Spremembe v sistemu 
vzgoje in izobraževanja v Sloveniji', ki je bil v aprilu 2009.  
8.8. Strokovne razprave in pogovori ob različnih priložnostih.   

9.  Vzdrževanje mednarodnih stikov in zastopanje asociacije v mednarodnih združenjih 
 
Redno izpolnjujemo obveznosti za članstvo v Evropski asociaciji za izobraževanje odraslih – lEAEA 
(članarina, komuniciranje). Dejavnosti, ki so jih organizirale mednarodne organizacije, so doslej nismo 
udeleževali zaradi pomanjkanja finančnih sredstev; pričakujemo, da se bomo že naslednjem obdobju  
leto.  
 



10.  Skrb za zboljšanje finančnega in materialnega položaja društva 
 
Finančni položaj ADS se zboljšuje, za kar gre zasluga pridobitvi projektov ESS in EC v preteklem in v 
letošnjem letu.  
To nam omogoča, da smo pridobili zunanjo sodelavko za opravljanje tehničnih in organizacijskih poslov 
in da imamo tehnično urednico spletnih strani.  
Tudi na sedežu društva – v prostorih ACS – so se razmere za delovanje društva zboljšale.  
Potem, ko je ADS v letu 2007 dobilo od MŠŠ 3000,00 €, nam je bila vloga za sofinanciranje naše 
dejavnosti v letu 2008 zavrnjena. Na ta sklep smo se pritožili, a se za zdaj ravnanje MŠŠ ni spremenilo.  
Dosegli smo, da je MŠŠ dodelilo ADS status društva, ki deluje v javnem interesu.  
 
11. Drugo  
 
10.1. Sprejeli smo predloge za spremembo Pravil ADS in s pomočjo pravne službe PIC CNVO pripravili  
Pravila za sprejetje v Skupščini.  
10.2. Vsako leto predlagamo kandidata za se državno nagrado, ki jo podeljuje MŠŠ.  Do zdaj je nagrado 
prejela g. Breda Podboj iz LU Postojna. Nagrada ji je bila podeljena v letu 2006. Naša kandidatka za leti 
2007 in 2008 ni dobila priznanja, za kar smo protestirali pri ministru za šolstvo in šport.   
10.3. V letu 2007 in 2008 smo podelili nazive častnih članov 12 osebam, ki so zaslužne za razvoj 
izobraževanja odraslih v Sloveniji in za aktivno delovanje ADS. Do zdaj so ta naziv prejeli:: Tilka Blaha, 
mag. Jože Valentinčič (prvi predsednik, ki je letos praznoval 80-letnico), Marjan Lah, Marija Vogrič, dr. 
Ana Kranjc, dr. Ivan Kejžar, Dunja Simsič  in Štefan Huzjan (leta 2007) ter Mirjam Sattler Perovič, mag. 
Franci Pivec, dr. Peter Vencelj in mag. Marija Velikonja (leta2008).  
Druga področja nalog, ki smo jih navedli v programih dejavnosti ob začetku mandata, so stalne in redne 
naloge, ki jih ADS izpeljuje tekoče, po potrebi in v skladu z možnostmi. O izpeljavi teh nalog se tekoče 
odloča in sklepa IO ADS. To so:  
 promocija ter stiki z javnostmi in mediji;   
 organiziranje družabnih srečanj.  

 
 

Dr. Zoran Jelenc, predsednik IO ADS  
 
Ljubljani, 9. aprila 2009      

 
 

Priloga 3.1 
 

FINANČNO POROČILO OD 1.1.2008 do 31.12.2008 

ANDRAGOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 
Šmartinska cesta 134a 
1000 LJUBLJANA 
Davčna štev.: SI46354808 
Matična štev.: 5166080 
TRR:  02019-0011568230 
 

PRIHODKI LETA 2008 



Prihodki od prodaje proizv.in storitev  2008              2.500,00 
Prejeti obresti NLB avista                       4,60 
Finančni prihodki                    300,00 
Izredni prihodki                               300,00 
Članarine                  1.122,50 

SKUPAJ PRIHODKI       4.227,10 

 

STROŠKI LETA 2008 

Stroški materiala        159,00 
Bančni stroški         160,69 
Stroški storitev                         1.538,09 
Reprezentanca         127,97 
Avtorske pogodbe                         1.333,89 
Drugi stroški storitev        302,81 
Amortizacija         415,80 
SKUPAJ STROŠKI 2008                        4.038,25 
 
 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI   188,85 

OBVEZNOST ZA DAVEK IZ DOHODKA   108,68 

POZITIVNA RAZLIKA PRI POSLOVANJU 2008   80,17 
  
 
 

STANJE NA RAČUNU 31.12.2008                      1.882,65 

 
 

Priloga 3.2 

FINANČNO POROČILO OD 1.1.2009 do 30.04.2009 

ANDRAGOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 
Šmartinska cesta 134a 
1000 LJUBLJANA 
Davčna štev.: SI46354808 
Matična štev.: 5166080 
TRR:  02019-0011568230 

 

PRIHODKI OBDOBJA 2009 



Prihodki od prodaje proizv.in storitev                5.666,67 
Prejeti obresti NLB avista                       3,13 
Finančni prihodki                         - 
Izredni prihodki                                    - 
Članarine                       40,00 

SKUPAJ PRIHODKI       5.709,80 

 

STROŠKI OBDOBJA 

Stroški materiala          95,13 
Bančni stroški         134,58 
Kilometrina                             607,17 
Reprezentanca           62,27 
Avtorske pogodbe, pogodbe o delu              1.126,89    
Računovodske storitve       360,00 
Stroški drugih storitev       181,28 
Popravljen DDV-leto 2006,2007      122,33 
Amortizacija (do aprila)       138,61  
SKUPAJ STROŠKI OBDOBJA                 2.282,26 
 
 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI    3.881,54 

OBVEZNOST ZA DAVEK IZ DOHODKA(ni računan) 

POZITIVNA RAZLIKA  ZA OBDOBJE    3.881,54 
  
 

STANJE NA RAČUNU 30.4.2009            3.659,31  
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POROČILO 



 
Nadzornega odbora Andragoškega društva Slovenije  

za mandatno obdobje od oktobra 2005 do maja  2009 
 
Nadzorni odbor Andragoškega društva Slovenije (ADS) na podlagi veljavnih Pravil ADS spremlja delo 
izvršilnega odbora in drugih organov društva, spremlja uresničevanje sklepov, zakonitost poslovanja, 
uresničevanje programa, delovanje organov društva in uresničevanje pravic članov društva. Nadzira tudi 
razpolaganje s premoženjem društva ter materialno poslovanje društva. 
Nadzorni odbor ugotavlja, da se je Izvršni odbor ADS (v nadalj. IO) v mandatnem obdobju od oktobra 
2005 do maja 2009 sestal na 11 rednih sejah in imel je tri dopisne seje. V začetku svojega delovanja si 
je IO prizadeval, da bi Andragoško društvo Slovenije začelo spet aktivno delovati in postalo 
prepoznanvno v slovenskem prostoru. Zastavili so si veliko vsebinskih nalog, ki so jih skoraj v celoti 
realizirali. Podrobneje so opisane v Poročilu o delu društva za obdobje 2005 do 2009, ki ga je pripravil 
predsednik IO ADS. Sploh ima predsednik veliko zaslug in mu gre vse priznanje, saj je bil vseskozi 
gonilna sila razvoja in prenove društva. 
Drugi organi ADS se niso sestali.  
Poslovanje društva je bilo zakonito. Sredstva so se trošila gospodarno. V prihodnje bi kazalo izboljšati 
administrativno tehnično poslovanje ADS. 
Iz predloženih finančnih poročil, ki jih je pripravila računovodkinja društva, je razvidno, da je bilo 
poslovanje vsako leto pozitivno, razlika prihodkov nad stroški je bila prenesena v naslednje leto. 
Prihodke predstavljajo poleg dotacije Ministrstva za šolstvo in šport (v zadnjem letu) plačane članarine. 
Sredstev bi bilo nekoliko več, če bi vsi člani izpolnili svojo dolžnost glede rednega plačevanja članarine 
(15. člen Pravil ADS).  
Med stroški so praviloma največja postavka stroški nagrad oziroma avtorski honorarji, ostalo 
predstavljajo  bančni in drugi tekoči materialni stroški.  
Finančno poslovanje je bilo zakonito, pravice članov društva niso bile kršene. 
Nadzorni odbor društva predlaga skupščini (na podlagi 35. člena Pravil ADS), da po preteku mandatne 
dobe sprejme razrešnico Izvršnega odbora.  
 Nevenka Črnigoj 
  članica Nadzornega odbora 
V Ljubljani,  12. maj 2009  

Priloga 5 

 

LISTA KANDIDATK IN KANDIDATOV 

Predlog 

 

ČLANI IZVRŠILNEGA  ODBORA  ADS -2005 DO 2009  

 
1.  Dr. ZORAN JELENC – predsednik ADS, Ljubljana 



2.  DUŠANKA LUŽAR – podpredsednica IO ADS, EIM-Sklad za razvoj in usposabljanje   
     človeških virov, Maribor          
3.  NATALIJA ŽALEC, tajnica IO ADS, Andragoški center Slovenije, Ljubljana 
4.  VALENTINA BRECELJ, CenterKontura d.o.o., Ljubljana 
5.  OLGA DROFENIK, upokojenka, Ljubljana 
6.  Mag. KLAVDIJA MARKEŽ,  LU Ptuj                                               
7.  PATRICIJA PAVLIČ, Center za izobraževanje in kulturo, Trebnje                      
 
   
ČLANI NADZORNEGA ODBORA 
 
8.  NEVENKA ČRNIGOJ, upokojenka, Postojna                           
9.  NADA KLUČAR, Srednja trgovska šola, Ljubljana   
10. mag. ANDREJ SOTOŠEK, Andragoški center Slovenije, Ljubljana   
 
 
 ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA 
 
11.  PETER BELTRAM, Andragoški center Slovenije, Ljubljana – član  
14.  BREDA PODBOJ, Ljudska univerza,Postojna - članica 
15.  DR. PETER VENCELJ, Kranj - član 
12.  ALENKA GRŽELJ, Ljudska univerza Koper - Capodistria – namestnica     
13.  ŠTEFAN HUZJAN, Ljubljana – namestnik  
16.  ERNEST VODOPIVEC, Ljudska univerza Ormož – namestnik  

 

 

Ljubljana, 14. maj 2009 
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PROGRAM IN USMERITVE ADS V OBDOBJU 2009 DO 2013  
 
 Aktivnejše delo IO ADS – predlagane zamenjave manj aktivnih članov  
 Decentralizacija: okrepitev dela žre delujočih komisij, ustanovitev novih  

   -  Komisija za pravičnost v izobraževanju odraslih1.2. Sekcije:  
   -  Sekcija za osebe s posebnimi potrebami – razširitev na druge ranljive skupine 
   - Sekcija za kakovost izobraževanja odraslih (za zdaj predložen načrt za njeno delovanje) in  
   - Sekcija študentov andragogike – njeno ustanovitev predvidevamo v letu 2009 
 ureditvi evidence članstva in plačevanja članarine. 
 Vztrajanje pri vplivanju ADS na politiko in razvoj izobraževanja odraslih in vplivanje na zboljšanje 

sistemske ureditve izobraževanja odraslih v Sloveniji  
 Komisija za sistem  



 Povezovanje z drugimi subjekti – strokovnimi in nevladnimi organizacijami – ki delujejo na področju 
ali v interesu izobraževanja in učenja odraslih in sodelovanje z njimi 

 Organiziranje srečanj, posvetov, konferenc in sestankov  
 Komisija za strokovne razprave in pogovore 

 Sodelovanje v projektih in aktivnostih s področja izobraževanja odraslih, ki jih organizirajo drugi 
 Informiranje članstva – zboljšanje spletnih strani, forum 
• Spremljanje aktualnih dogodkov in odzivanje nanje  
• Skrb za zboljšanje finančnega in materialnega položaja društva;  
• Vzdrževanje mednarodnih stikov in zastopanje asociacije v mednarodnih združenjih;    
 Organiziranje družabnih srečanj in aktivnosti, če nastanejo ustrezne pobude in možnosti za to.  
 Predlaganje kandidatov za državno nagrado MŠŠ  
 Promocija, stiki z javnostmi in mediji;   
 Andragoška spoznanja - sourejanje 

 
 
 
 

Dr. Zoran Jelenc, dozdajšnji predsednik IO ADS  
 
 
Ljubljani, 14. aprila 2009      
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