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ZAPISNIK LETNE SKUPŠČINE ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA 

SLOVENIJE 2017 

 

Čas in kraj: 11. 4. 2017 ob 16.30 uri, Andragoški center 

Slovenije, Šmartinska 134 a, Ljubljana 

 

Predlagani dnevni red: 

 

I. del 

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine 

2. Potrditev zapisnika zadnje skupščine, 29. februarja 2016 

3. Poslovno in finančno poročilo o delu ADS v letu 2016 

4. Poročilo nadzornega sveta ADS 2016 

6. Načrt dejavnosti ADS v letu 2017 

7. Razprava o predstavljenih poročilih in o predlogu dejavnosti ADS v letu 2017 

 

II. del 

Predstavitev knjige Dr. Zorana Jelenca »Vseživljenjskost učenja in izobraževanja odraslih«  

  

 

Potek skupščine: 

I. del 

 

K1)  

Predsednica ADS Ida Srebotnik je pozdravila navzoče udeležence skupščine in predlagala 

delovno predsedstvo. Za delovno predsednico Skupščine je bila predlagana Olga Drofenik, za 

zapisnikarico Špela Močilnikar, za overovitelja zapisnika pa Zoran Jelenc in Maja Povše. 

Prisotni so soglasno potrdili predlagano delovno predsedstvo. Delovna predsednica je 

prevzela vodenje Skupščine; ugotovila je, da je Skupščina sklepčna. Prisotne je seznanila z 

dnevnim redom.  

 

SKLEP 1: Olga Drofenik je imenovana za delovno predsednico Skupščine, Špela Močilnikar za 

zapisnikarico, Zoran Jelenc in Maja Povše pa za overovitelja zapisnika. Skupščina je sklepčna. 

Predlagani dnevni red je soglasno sprejet. 

 

K2)  

Tajnica ADS Špela Močilnikar je predstavila zapisnik zadnje skupščine, ki je bila  dne 29. 

febuarja 2016 (priloga 1). Prisotni člani ADS na zapisnik niso imeli pripomb in so ga soglasno 

potrdili. 

 

SKLEP 2: Zapisnik skupščine z dne 29. 2. 2016 je soglasno potrjen. 



 2 

K3)  

Poslovno in finančno poročilo ADS za leto 2016 sta predstavili predsednica društva Ida 

Srebotnik in računovodkinja Jožica Perme. Podrobna vsebina poslovnega in finančnega 

poročila je razvidna iz priloge (priloga 2). Prisotni člani ADS so soglasno potrdili Poslovno in 

finančno poročilo za leto 2016. 

Povzetek: Uspelo nam je realizirati vse načrtovane aktivnosti v letu 2016, zlasti tiste, ki so jih 

sofinancirali na MIZŠ ob prijavi na razpis za sofinanciranje zvez in društev v preteklem letu. 

Zahtevna je bila organizacija posveta Izobraževanje odraslih v moji občini in izvedba 

izobraževalnega programa Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s posebnimi 

potrebami. V elektronski obliki smo uredili in izdali zbornik prispevkov s posveta Andragog 

pri izvajanju učenja in izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami, ki ga je ADS organiziral 

leta 2013. Uspešna je bila tudi razprava z naslovom: Premislek o konceptih in poimenovanjih 

v izobraževanju – terminološke stranpoti. Kot partnerji smo pristopili k mednarodnemu 

projektu Erasmus plus: Old guys say yes to community, ki ga financira Evropska komisija in 

traja od spetembra 2016 do leta 2019. Člani ADS smo v letu 2016 izdajali glasilo ADEES in 

obveščali člane preko naše spletne strani, sodelovali tudi pri drugih aktivnostih in strokovnih 

srečanjih kot udeleženci, partnerji in predavatelji oz. moderatorji doma in v tujini. 

 

K4)  

Poročilo Nadzornega odbora ADS o poslovanju društva v letu 2016 (priloga 3) je predstavil 

predsednik nadzornega odbora mag. Andrej Sotošek. Prisotni člani ADS so soglasno potrdili 

Poročilo Nadzornega odbora ADS. 

Ugotovitve: Poslovanje društva je bilo zakonito, pravice članov društva niso bile kršene. 

Delovanje ADS v letu 2016 je bilo skladno s Programom dela 2016. Poslovno in finančno 

poročilo sta brez posebnosti, poslovanje ADS je bilo v letu 2016 pozitivno, prihodki so bili 

višji od dohodkov. Presežek sredstev bo namenjen za dejavnosti društva v letu 2017 ter za 

aktivnosti, ki še niso končane in potekajo tudi v letu 2017. 

 

K 5) 

Častno razsodišče ADS za leto 2016 ni pripravilo poročila, ker ni bilo spornih zadev za 

obravnavo. 

 

K6) 

Predsednica društva, Ida Srebotnik, je prisotne seznanila z načrtom dejavnosti ADS do konca 

leta 2017 (priloga 4).  

Med načrtovanimi dejavnostmi je omenila mednarodno srečanje, usposabljanje ter 

nadaljevanje nekaterih aktivnosti iz preteklega leta (širitev članstva, zagotovitev rednega 

plačevanja članarine, organizacija družabnih dogodkov, priprava predstavitvene zloženke 

ADS, sodelovati z zvezami in društvi za  izobraževanje odraslih doma in v tujini, skrbeti za 

urejanje spletne strani in izdajo ADEES, javna odzivnost na aktualne dogodke in sprejemanje 

zakonodaje v  izobraževanju odraslih, analiza in spremljanje predloga Vizije Slovenije, kjer je 
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velik poudarek na vseživljenjskem učenju; udeležba in sodelovanje na dogodkih, povezanih z 

izobraževanjem odraslih). 

Mednarodno strokovno srečanje: »Kako se izkušnja begunstva dotika naših življenj?« 

Osrednja tema srečanja bo begunska in migrantska kriza. V sodelovanju s sosednjima 

državama Avstrijo in Hrvaško, bomo skušali odgovoriti na vprašanje, kaj in kako lahko 

prispevamo izobraževalci odraslih pri reševanju skupin ljudi, ki so preganjani, ki smo jim 

dolžni zagotoviti zatočišče in jih vključevati v izobraževanje, da bi se lažje vključili v novo 

življenjsko okolje.  

Usposabljanje: »Izobraževanje odraslih v strategijah razvoja regij in občin.« Usposabljanje je 

nadaljevanje aktivnosti Izobraževanje odraslih v moji občini, ki smo jih v ADS izvajali že v letih 

2014-2015-2016.  

Strokovni dogodek – simpozij s spremljajočo razstavo: »Karel Ozvald – pionir 

vseživljenjskosti učenja pri nas.« Razprava o delu dr. Karla Ozvalda v povezavi s sodobnimi 

paradigmami in dilemami izobraževanja odraslih in vseživljenjskosti učenja. Zgodovinska 

misel dr. Karla Ozvalda za današnji čas. Osveščanje izobraževalcev, strokovne in politične 

javnosti o kontinuiteti aktualne pedagoške misli in pomenu ter razsežnosti učenja in 

izobraževanja. Spremljajoča razstava bo prispevala tudi k promociji izobraževanja odraslih. 

 

K 7) 

Sledila je razprava o predstavljenih poročilih in predlaganemu načrtu dejavnosti ADS za leto 

2017. Člani so si izrekli pohvalo za opravljeno delo v letu 2016 ter izrazili navdušenje nad 

načrtovanimi dejavnostmi za leto 2017. Strinjali so se z odločitvijo vodstva, da nekaterih 

novih dejavnosti, za katera ne bomo pridobili vsaj minimalnih sredstev, ki bi pokrili 

materialne stroške, ne bomo izpeljali. Prisotni so med drugim razpravljali o članstvu v EAEA 

zaradi visokega zneska članarine. Izrazili so pomisleke o izstopu iz EAEA ter pristopu k 

članstvu v skupnosti ESREA, kjer je članarina nižja. Članstvo v EAEA je ključnega pomena za 

mednarodno sodelovanje, povezovanje pri različnih projektih ter pri oblikovanju evropskih in 

nacionalnih politik. ADS ima v tej organizaciji tudi pomembno mesto in volilno pravico, zato 

bo potreben tehten premislek preden bomo sprejeli odločitev. Prisotni člani ADS so potrdili 

predstavljena poročila ter načrt dejavnosti ADS za leto 2017. 

 

SKLEP 3: Poslovno in finančno poročilo ADS za leto 2016 je soglasno potrjeno. 

SKLEP 4: Poročilo Nadzornega odbora ADS za leto 2016 je soglasno potrjeno. 

SKLEP 5: Načrt dejavnosti ADS do konca leta 2017 je sprejet.  

 

II. Del 

 

V drugem delu smo prisluhnili pogovoru Petre Javrh z Zoranom Jelencem, avtorjem knjige 

Vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih, v kateri piše o učenju in izobraževanju 

odraslih, o celotnemu sistemu izobraževanja in učenja, o izobraževanju odraslih kot sestavini 

vseživljenjskega učenja, o terminoloških zadregah v izobraževanju odraslih, o razvoju 
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vseživljenjskega učenja, o možnostih za uresničevanje vseživljenjskosti učenja, pa tudi o 

vseživljenjskemu učenju v nacionalnih politikah, v stroki ter v povezavi s poklicno potjo ter o 

prihodnosti vseživljenjskega učenja. Po kratki predstavitvi vsebine knjige je sledila raprava. 

Prisotni so se strinjali, da je razvoj družbe v zadnjih nekaj desetletjih prispeval k ozaveščanju 

o prisotnosti in potrebnosti vseživljenjskega učenja in ugotovili, da je na tem področju še 

mnogo, kar je treba raziskati, opredeliti in doreči. Razpravljali so tudi o možnostih 

vzpostavitve zakonodaje o vseživljenjskemu učenju ter o zagotavljanju pogojev za 

udejanjanje vseživljenjskosti učenja. 

 

Zapisala : Špela Močilnikar 

 
 

Overovila: 

Maja Povše    in       Zoran Jelenc 

   
   

 

29. 4. 2017, v Ljubljani 

 

 

                                                         

 

 

                                                 

Priloge:  

Priloga 1: Zapisnik skupščine 29. februar 2016 

Dostopno na:  

http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Zapisnik-letne-

skup%C5%A1%C4%8Dine-ADS-2016.pdf 

 

Priloga 2: Poslovno in finančno poročilo ADS za leto 2016 

Dostopno na: 

http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Poro%C4%8Dilo-o-delu-

ADS-2016.pdf 

http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Finan%C4%8Dno-

poro%C4%8Dilo-ADS-2016.pdf 

http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Zapisnik-letne-skup%C5%A1%C4%8Dine-ADS-2016.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Zapisnik-letne-skup%C5%A1%C4%8Dine-ADS-2016.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Poro%C4%8Dilo-o-delu-ADS-2016.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Poro%C4%8Dilo-o-delu-ADS-2016.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Finan%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-ADS-2016.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Finan%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-ADS-2016.pdf
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Priloga 3: Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju ADS v letu 2016 

Dostopno na: 

http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Poro%C4%8Dilo-

Nadzornega-odbora-ADS-2016.pdf 

Priloga 4: Načrt dejavnosti ADS do konca leta 2017 

Dostopno na: 

http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Program-dela-ADS-

2017.pdf 

 

http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Poro%C4%8Dilo-Nadzornega-odbora-ADS-2016.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Poro%C4%8Dilo-Nadzornega-odbora-ADS-2016.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Program-dela-ADS-2017.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Program-dela-ADS-2017.pdf

