POSLOVNO POROČILO ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE ZA LETO 2017
Andragoško društvo Slovenije ( v nadaljevanju ADS ) je prostovoljno, nevladno, nepridobitno
združenje s statusom društva v javnem interesu. Člani so posamezniki in pravne osebe, ki so aktivni
predvsem v izobraževanju odraslih. Po zadnjih podatkih je v ADS včlanjenih 108 članov, od tega je 18
častnih članov in 19 upokojencev, 5 je kolektivnih članic. Zadnje leto je število članov podobno kot
prejšnja leta,. V zadnjih letih smo izpisali nekatere člane, ki niso več let plačevali članarine, nekateri
so se izpisali sami.

DELOVANJE DRUŠTVA ADS V LETU 2017:
Osnovni namen obstoja društva ostaja enak kot vsa leta: uveljavljanje in zastopanje strokovnih,
znanstvenih spoznanj s področja izobraževanja odraslih, organiziranje strokovnih posvetov in razprav
o aktualnih temah, dialog med strokovnjaki in pravniki, spodbujanje sodelovanja med sorodnimi
društvi, institucijami, zavodi, združenji s področja izobraževanja odraslih, opozarjanje na novosti in
pomembna sistemska vprašanja, sodelovanje pri pripravi zakonodaje in pobude za spremembe,
informiranje članstva glede aktualnih dogajanj v izobraževanju odraslih, mednarodno sodelovanje,
samostojno in partnersko sodelovanje pri projektih s področja izobraževanja.

ORGANIZIRANOST:
Za delovanje društva je odgovoren izvršilni odbor ( IO ADS), voljena predsednica je Ida Srebotnik,
tajnica Irena Suhadolc, računovodkinja je po pogodbi Jožica Perme, Novičke ureja Marija Velikonja,
spletno stran pa Špela Močilnikar.
Odločitve in aktivnosti o delu ADS se sprejemajo na sejah IO ADS, potrjujejo pa enkrat letno na
skupščini ADS.
V letu 2017 se je IO ADS sestal trikrat, dogovori in usklajevanja so potekali med člani IO tudi preko
elektronske pošte. Skupščina je bila 11. aprila 2017 in volilna 22. junija 2018 , ko smo po poteku
mandata prejšnjemu vodstvu, izvolili novo vodstvo ADS in potrdili še en mandat predsednici Idi
Srebotnik. Večina članov Nadzornega sveta in Častnega razsodišča je bila imenovanih še za en
mandat.
Člani IO ADS so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Podboj Breda / 1. mandat /
Suhadolc Irena / 1.mandat /
Srebotnik Ida / 2. mandat /-predsednica
Pegan Štemberger Jelica / 1. mandat /
Povše Maja / 2.mandat /
Špela Močilnikar / 2. mandat /
Možina Tanja / 1. mandat /

Člani Nadzornega sveta so:
1. Andrej Sotošek- predsednik / 2. mandat /
2. Raduška Žepič / 2. mandat /
3. Zoran Jelenc / 1. mandat /

Člani častnega razsodišča so:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ema Perme / 2, mandat /
Miša Derganc / 2. mandat /
Peter Beltram / 2. mandat /
Sonja Klemenčič /2. mandat /
Štefan Huzjan / 2, mandat /
Hilda Dijak Vogrič / 1. mandat /

AKTIVNOSTI ADS V LETU 2017
Delo v ADS naj bi sicer potekalo v posameznih komisijah in sekcijah, ki pa, žal, ne delujejo, smo pa bili
aktivni na določenih interesnih področjih in pri aktivnostih , ki so bile izbrane na razpisu MIZŠ v letu
2017. Večino smo tako realizirali s skromnimi finančnimi sredstvi in prostovoljnim delom, voljo in
energijo nekaterih članov ADS. Udeležba članov na strokovnih posvetih drugih organizacij,
strokovnih dogodkih, mednarodnih konferencah je večinoma brezplačna, potne stroške povrnemo v
primeru sofinanciranih projektov in programov.
1. SISTEMSKA VPRAŠANJA
Seveda smo se tudi v letu 2017 odzivali na aktualna vprašanja in razprave, ki so bili povezani še vedno
predvsem s pripravo Zakona o izobraževanju odraslih. Nekateri člani smo se udeležili tudi razprav, ki
so jih na MIZŠ in v ACS organizirali na to temo in prve pripombe poslali na MIZŠ že meseca februarja,
oddali komentar k novemu predpisu Zakona o IO marca in se nekateri člani podpisali tudi v
Manifestu, ki smo ga poslali na MIZŠ. Naša zadnja pobuda je bila s strani dveh članic ADS, priprava
dveh amandmajev, k že sprejetemu Zakonu o IO.
Zakon je sprejet in, po mnenju nekaterih članov, bo imel dolgoročne posledice pri urejanju in statusu
izobraževanja odraslih v Sloveniji. Žal se je tudi pri vseh omenjenih razpravah izkazalo, ne samo, da
mnogi, ki so ključni akterji pri urejanju sistemske zakonodaje, ne razumejo ali nočejo razumeti,
kakšna je vloga in naloga izobraževanja odraslih, ampak, da smo izobraževalci odraslih ponovno pri
odločilnih dogodkih neenotni, saj vedno znova prevladajo osebni interesi na škodo skupnega
dobrega.
Na MIZŠ smo imeli tudi nekaj pogovorov na MIZŠ o urejanju izobraževanja odraslih in v zvezi z
izvedbo naših aktivnosti.
2. AKTIVNOSTI PRIJAVLJENE NA RAZPIS MIZŠ ZA SOFINANCIRANJE ZVEZ IN DRUŠTEV ZA IO
Na razpis smo prijavili tri aktivnosti:
2.1. Posvet: Kako se izkušnja begunstva dotika naših življenj
2.2.Usposabljanje. Izobraževanje odraslih v strategijah razvoja regije in občin
2.3.Simpozij s spremljajočo razstavo: Delo dr. Karla Ozvalda v spektru vseživljenjskosti učenja
kot globalnega pojma v nacionalnem kontekstu
Uspešni smo bili s prvima dvema predlogoma, tretji je bil zavrnjen.
Pri realizaciji smo imeli precej težav, predvsem zaradi ambicioznosti in obsežnosti, še posebej posveta
o beguncih, usposabljanje pa tudi zaradi slabe odzivnosti občin, ki še vedno niso prepoznale potrebe
po tovrstnem usposabljanju. Problem pri pripravi projektov in programov ADS je tudi pasivnost
večine članov, ki se kljub pozivu in vabilom predsednice k sodelovanju , sploh ne odzovejo.

Tako je treba zelo odkrito povedati, da nam je uspelo usposabljanje za občine organizirati predvsem z
angažiranostjo Olge Drofenik in Ide Srebotnik, medtem, ko je Ida Srebotnik pripravila in organizirala
posvet o begunski in migrantski problematiki.
Oba projekta sta bila tudi pod izrednim pritiskom MIZŠ, ki je realizacijo zahteval v letu 2017, vendar
nam je uspelo izpeljati v decembru 2017 le usposabljanje za občine, medtem, ko smo posvet o
beguncih in migrantih izpeljali šele februarja letos.
Usposabljanje strokovnih delavcev, ki v lokalnih skupnostih skrbijo za uresničevanje strategije
izobraževanja odraslih na nacionalnem in lokalnem nivoju oz. načrtujejo izobraževanje odraslih, je
bilo namenjeno direktorjem javnih zavodov za izobraževanje odraslih ( LU ) in odgovornim za
družbene dejavnosti na občini. Seminar je potekal 19.12.2017 v prostorih Glottanove v Ljubljani.
Glavno temo o strateškem in planskem načrtovanju izobraževanja je imela univ. dipl. oec. Jana
Kramberger, ki ima izredno znanje in bogate izkušnje z modeli finančnega in terminskega načrtovanja
ter metodologije za merjenje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja nepridobitnih organizacij in
javnih zavodov. S primeri letnih načrtov izobraževanja odraslih pa sta sodelovali še direktorici LU
Ajdovščina in LU Ptuj. Ker se je usposabljanja, zaradi decembrsko neprimernega termina, udeležilo le
15 udeležencev, bomo , tudi na željo udeležencev, usposabljanje ponovili tudi v letu 2018.
Posvet Kako se izkušnja begunstva dotika naših življenj in kako naj se odzovemo izobraževalci
odraslih smo organizirali šele v februarju letos, čeprav je bila aktivnost načrtovana že v letu 2017.
Prvotni namen je bil pripraviti mednarodni posvet, na katerem bi sodelovale tudi sosednje države
Italija, Avstrija in Hrvaška. Žal smo imeli probleme z usklajevanjem terminov in sodelovanjem ključnih
nosilcev predstavitev, ki smo jih želeli povabiti iz tujine, zato smo se odločili le za sodelovanje kolegov
iz Hrvaške in številnih strokovnjakov, ki se pri nas ukvarjajo z begunsko in migrantsko problematiko v
javnih institucijah, ministrstvih, prostovoljnih organizacijah, fakultetah in v raznih projektih.
Vsebina posveta je bila zelo pestra in raznolika, tako preplet teoretičnih kot praktičnih spoznanj in
izkušenj, rdeča nit vseh prispevkov pa razmišljanje o begunski in migrantski problematiki ter uspešna
integracija v izobraževanje in družbo. Vsi sodelujoči so se z veseljem odzvali vabilu, udeleženci ( bilo
jih je 40 ) pa so se soočili z različnimi razmišljanji, zgodbami, projekti , izkušnjami in znanji.
Dosegli smo namen posveta, razbiti predsodke, soočiti različne poglede in pridobiti avtentične
informacije s strani kompetentnih teoretikov in praktikov. Več o posvetu najdete na naših spletnih
straneh ADS, v Šolskih razgledih pa je bil objavljen tudi obsežen prispevek.
3. OSTALE AKTIVNOSTI
3.1. Inkluzija
Maja Povše, ki vodi sekcijo za Inkluzijo odraslih s posebnimi potrebami v izobraževanje, edino, ki je še
aktivna, čeprav smo v preteklem letu dejavnost usklajevali predvsem po elektronski pošti.
Programa Inkluzije lani nismo posebej razpisali, smo se pa odzvali na potrebe NIJZ in zanje izvedli 4
module za 19 udeležencev. Udeleženci so program zelo dobro ocenili. Poslušali pa so module: Učenje
in izobraževanje odraslih z več primanjkljaji ter odraslih s težavami na posameznih področjih učenja,
modul Gluhi in naglušni v procesu izobraževanja odraslih, Učenje in izobraževanje odraslih s slepoto
in slabovidnostjo ter modul Učenje in izobraževanje odraslih s pridobljeno možgansko poškodbo.
Oktobra je Maja Povše program Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebami,
predstavila na 4. mednarodni konferenci Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu,

izobraževanju in usposabljanju. Z Ido Srebotnik sta napisali tudi poseben prispevek o programu, ki je
objavljen v posebnem zborniku konference.
Za izvedbo programa se zanimajo še nekatere institucije, s katerimi se dogovarjamo za organizacijo
posameznih modulov tudi v letu 2018. Program bomo, če bodo to potrdili organizatorji, predstavili
tudi na 4. mednarodni konferenci Gradimo mostove, ki jo v aprilu 2018 organizira Hrvaška v Biogradu
na moru. Žal je še vedno premalo interesa pri izobraževalcih, še posebej na srednjih in višjih šolah.
3.2. Nadaljevanje nekaterih aktivnosti iz prejšnjega leta:
✓ Dr. Zoran Jelenc je predstavil svoje delo Vseživljenjskost učenja in izobraževanja odraslih na
skupščini ADS meseca aprila, v jeseni pa še na povabilo nekaterih javnih zavodov ( LU )
✓ Ida Srebotnik se je udeležila vseh sklicanih srečanj koordinacije pri MIZŠ v letu 2017
✓ Uspešno smo sodelovali z ACS in ostalimi združenji in društvi za izobraževanje odraslih, še
posebej ob informiranju in udeležbi na dogodkih, ki jih organizirajo drugi
✓ Prizadevali smo si izdati vsaj dve številki ADEES, čeprav imamo težave s prispevki, za katere se
trudijo vedno isti člani, večinoma so to prav člani uredništva. Zamisel o ukinitvi ADEES smo
po posvetu na IO ADS opustili.
✓ Udeležili smo se nekaterih pomembnejših posvetov in dogodkov, ki so povezani z
izobraževanjem odraslih v državi in tujini, med drugim smo bili tudi lani na 3. konferenci
Gradimo mostove v izobraževanju odraslih, ki so jo zelo uspešno organizirali Makedonci v
Skopju. Konference se je udeležila 5 članska delegacija iz Slovenije. Iz ADS Ida Srebotnik, ker
med člani ni bilo interesa po udeležbi.
✓ Na spletni strani smo objavljali pomembne dogodke v ADS in aktualne informacije, člane pa
obveščamo tudi po elektronski pošti.
✓ So še vedno člani EAEA ( Evropskega združenja za izobraževanje odraslih ). Kongresa se je
udeležil mag. Andrej Sotošek.
✓ Smo partnerji v projektu Old Guys, ki ga vodi Špela Močilnikar, nosilka projekta je katedra za
pedagogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
ZAKLJUČEK v razmislek :
Ob pregledu dejavnosti ADS se poraja več vprašanj. Smo bili dovolj aktivni ? Bi lahko naredili še več ?
Kaj je tisto, kar bi bolj aktiviralo naše članstvo in kaj je sploh smisel obstoja in delovanja ADS v
prihodnje ? Smo res postorili že vse za kar si prizadevamo izobraževalci odraslih leta in leta ali pa
nimamo več niti volje niti energije in interesa ? Je dovolj, če krpamo društvo, ki poka po šivih,
predsednica in dva, trije člani ?
V času nastanka je bilo društvo ADS ključni vizionar in dejavnik pri gradnji sistema izobraževanja
odraslih v državi. In kaj je ostalo od tega sistema danes ? Če pomislimo samo na ponesrečeno in
pomanjkljivo zakonodajo in odnos odločevalcev do izobraževanja odraslih, smo ponovno na začetku.
In začetki so vedno izziv, tudi za naše nadaljnje delo in morda tudi za večjo aktivnost članov ADS.

4. FINANČNO POSLOVANJE ADS V LETU 2017
✓ ADS se financira iz članarine in prispevkov dohodnine, prijavljamo pa se tudi na razpise MIZŠ
za sofinanciranje izobraževanja odraslih oz. društev in združenj
✓ ADS sicer nima redno zaposlenih, zato nimamo stalnih stroškov dela, v letu 2017 je delni
strošek dela Špela Močilnikar, ki vodi projekt Old Guys v katerem smo partnerji.
✓ ADS ni računovodsko zavezano revidiranju računovodskih izkazov
✓ Društvo nima delnic ali drugih kapitalskih povezav, računovodstvo se vodi v skladu z Zakonom
o računovodstvu RS, določenih za društva
✓ Finančno poslovanje redno nadzira predsednica Ida Srebotnik, ki je tudi podpisnica
dokumentov, podpisnica je tudi tajnica Irena Suhadolnik.
✓ Finančna poročila pripravlja honorarna računovodkinja Jožica Perme.
Večino dela v ADS opravljamo voluntersko, skromno honoriramo pa, v skladu z odobrenimi
finančnimi zneski, tiste aktivnosti, ki so sofinancirane s strani MIZŠ ali sodelovanje v projektih.
Krijemo tudi nujne potne stroške in redke kotizacije udeležbe na posvetih in konferencah.

Ljubljana, marec, 2018

pripravila predsednica ADS:
Ida Srebotnik, prof.ped.

