
 

 

 

POSLOVNO POROČILO ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA 

SLOVENIJE ZA LETO 2018 

 

Andragoško društvo Slovenije je prostovoljno, nevladno nepridobitno združenje s statusom društva v 

javnem interesu. Člani so posamezniki in javne osebe, ki so aktivni ali so bili aktivni predvsem v 

izobraževanju. Po zadnjih podatkih je včlanjenih 107 oseb, od tega je 18 častnih članov in 19 

upokojencev, 5 je kolektivnih članic in 66 aktivnih članov. Tudi v letu 2018 sta se izpisala dva člana.  

DELOVANJE DRUŠTVA V LETU 2018 

Osnovni namen obstoja društva je enak kot vsa leta: uveljavljanje in zastopanje strokovnih spoznanj s 

področja izobraževanja odraslih, organiziranje strokovnih posvetov in razprav o aktualnih temah, 

dialog med strokovnjaki, spodbujanje sodelovanja med sorodnimi društvi, institucijami, javnimi 

zavodi, ministrstvi, opozarjanje na novosti in pomembna sistemska vprašanja, sodelovanje pri 

pripravi zakonodaje in pobude za spremembe, Informiranje članstva o aktualnih dogajanjih in 

novostih v izobraževanju odraslih, mednarodno sodelovanje, partnerstvo v projektih s področja 

izobraževanja odraslih, osveščanje in izobraževanje. 

 

ORGANIZIRANOST 

Za delovanje društva je odgovoren izvršilni odbor, predsednica, ki je bila voljena za štiriletni mandat 

je Ida Srebotnik, voljena tajnica in urednica spletnih strani je Irena Suhadolc, računovodkinja po 

pogodbi je Jožica Perme Gregorič, Novičke ureja Marija Velikonja in uredniški odbor. 

Odločitve o delovanju društva se sprejemajo na sejah IOADS in potrjujejo enkrat letno na skupščini 

ADS. 

V letu 2018 se je IO ADS sestal dvakrat ( aprila in novembra ), odgovori in usklajevanja med člani so 

potekali tudi korespondenčno in po elektronski pošti. Skupščina je bila 15. marca 2018. 

ČLANI IO ADS:    ČLANI nadzornega sveta ADS:       ČLANI častnega razsodišča: 

1. Podboj Breda   1. Andrej Sotošek-predsednik     1. Ema Perme 

2. Suhadolc Irena-tajnica  2. Raduška Žepič      2. Miša Derganc 

3. Srebotnik Ida-predsednica 3.Zoran Jelenc       3. Peter Beltram 

4. Pegan Štemberger Jelica         4. Sonja Klemenčič 

5. Povše Maja           5. Štefan Huzjan 

6. Špela Močilnikar          6. Hilda Dijak Vogrič 

7. Možina Tanja 

 

AKTIVNOSTI ADS V LETU 2018 



Aktivnosti v ADS so pred leti potekale v posameznih komisijah oz. sekcijah, ki pa ne delujejo. Aktivni 

pa so bili posamezniki, še posebej pri organizaciji nekaterih sofinanciranih aktivnostih, udeležbi na 

posvetih in strokovnih dogodkih, projektih in mednarodnih konferencah in strokovnih dogodkih. 

Tudi v letu 2018 smo se odzivali na aktualna vprašanja in razprave, v organizaciji MIZŠ in ostalih zvez 

in društev za IO.  

 

Na razpis MIZŠ za sofinanciranje zvez in društev za IO smo prijavili 4 aktivnosti: 

1. Priprava novih modelov povezovanja na področju splošnega izobraževanja odraslih s 

posebnim poudarkom na izobraževanju odraslih v lokalnem okolju 

2. Udeležbo in sodelovanje na mednarodni konferenci  Gradimo mostove v izobraževanju 

odraslih 

3. Posvet: Vseživljenjskost učenja in Vizija Slovenije 2050 kot izziv za izobraževanje odraslih 

4. Usposabljanje: Nove metode učenja v izobraževanju odraslih: Coaching kot motivacijska 

metoda v IO 

Prva dva predloga so odobrili za sofinanciranje v višini 6000,00 EUR, ostale so zavrnili, brez 

prepričljive utemeljitve, kot neustrezne. 

Tako smo v letu 2018 realizirali delno uspešno le prvo nalogo. Nosilki sta bili Olga Drofenik in Ida 

Srebotnik. Olga Drofenik že več let predano  raziskuje izobraževanje v lokalnih skupnostih, to pa 

nadgrajuje s predlogi o usposabljanju, osveščanju in sodelovanju med ključnimi akterji, ki skrbijo za 

izobraževanje svojih občanov. Cilj tudi tokratne aktivnosti je bil poenotenje načrtovanja in izvajanja 

izobraževanja odraslih v lokalni skupnosti. Izbranim občinam smo posredovali predloge za pripravo 

letnih delovnih načrtov o izobraževanju odraslih, pripravili ustrezne obrazce in navodila ter poslali 

tudi  vprašalnike, da bi ugotovili koliko občin že uresničuje zakonsko priporočilo o planih 

izobraževanja v svoji občini, seveda v sodelovanju z LU. Anketa je bila žal neuspešna, ker so nam 

vrnile izpolnjene vprašalnike le tri občine in se sploh, kljub našim večkratnim pozivom,  slabo odzvali 

na naše pobude, kljub predhodnim zagotovilom, da so pripravljeni sodelovati. 

Aprila  ( od 18. do 20. 4. 2018 )smo se udeležili že 4. konference Gradimo mostove v izobraževanju 

odraslih, ki so jo v Biogradu na moru organizirali  Hrvati. Konference sta se udeležili Maja Povše, ki 

vodi sekcijo za Inkluzijo odraslih s posebnimi potrebami v izobraževanje in Ida Srebotnik. Maja Povše 

je v plenarnem delu konference predstavila naš izobraževalni program Inkluzija odraslih s posebnimi 

potrebami v izobraževanje odraslih. 

Za učinkovito predstavitev programa smo pripravili tudi posebno zloženko, da bi vsebino in potrebo 

po usposabljanju še bolj približali uporabnikom in bodočim udeležencem. 

OSTALE AKTIVNOSTI: 

Poleg zgoraj omenjenih aktivnosti, smo tudi v letu 2018: 

- Promovirali program Inkluzija odraslih s posebnimi potrebami v izobraževanje 

- Nadaljevali s projektom Old Guys, ki ga partnersko vodi Špela Močilnikar ( v prilogi je 

posebno poročilo ) 

- Obveščali in informirali naše člane o aktualnih dogajanjih v IO po elektronski pošti in na 

spletnih straneh ADS 

- Izdali dve številki ADEES ( spomladansko in jesensko ) 



- Sodelovali s sorodnimi društvi, zvezami, zavodi ( ACS, CPI, ZLUS, DOIO ), ministrstvi doma in v 

tujini ( EAEA ) 

- Aktivno sodelovali na konferenci  Izobraževanje odraslih na srednjih šolah za znanje in 

potrebe gospodarstva junija v Ljubljani in na zaključnih dogodkih  OECD delavnic , ki so 

potekale v Sloveniji. 

- Se argumentirano in kritično odzivali ( dopisi, članki ) na dogodke in sistemske rešitve, še 

zlasti s področja izobraževanja odraslih. 

 

ODPRTA VPRAŠANJA IN DILEME: 

- Upadanje članstva ADS, pasivnost in nezanimanje članov za aktivnosti 

- Staranje članstva, nemotiviranost mlajših za včlanitev in sodelovanje v društvu 

- Potrebno se bo vprašati o ciljih, namenu in poslanstvu ADS v prihodnje 

- Razmisliti o ponovni oživitvi ideje o ustanovitvi krovne organizacije za izobraževanje odraslih, 

ki bi bolj učinkovito povezala posamezna društva in zveze ter poenotila  delovanje različnih 

akterjev v izobraževanju odraslih in povečala vpliv na razvoj in status izobraževanja odraslih v 

Sloveniji…. 

ZAKLJUČEK: 

Delovanje društev je nemogoče brez prostovoljnega in predanega dela članov. Žal se število 

posameznikov, ki se vsaj malo angažiramo, da delo v ADS povsem ne zamre , iz leta v leto redči. 

Ne vem, zakaj in kako dolgo je takšno stanje še smiselno vzdrževati. V nasprotnem primeru bo 

potrebno zelo kmalu sprejeti določene odločitve o prihodnji usodi ADS, čeprav smo lansko leto 

zabeležili že 50 let od njegove ustanovitve.  

Toda časi in svet so se od takrat zelo spremenili, s tem pa tudi naloge in smisel društvene 

dejavnosti. Žal ostajajo vsa ta leta še vedno nerešena številna vprašanja in problemi v 

izobraževanju odraslih. Prav njihovo reševanje in razvoj izobraževanja odraslih in vseživljenjskega 

učenja pa so še vedno odgovornost vseh, ki smo bili ali smo še tako ali drugače povezani s tem 

področjem izobraževanja. Zato bo potrebno vztrajati še naprej, čeprav bo v prihodnje nujen  

razmislek o obliki in načinu delovanja. 

 

 

V Ljubljani, marec 2019                                                             pripravila: 

       Ida Srebotnik, predsednica ADS 


