ZAPISNIK LETNE SKUPŠČINE ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA
SLOVENIJE 2019
Čas in kraj: 28. 3. 2019 ob 17:00, Glotta Nova, Ulica Carla
Benza 1, Ljubljana
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine
2. Poslovno in finančno poročilo o delu ADS v letu
2018
3. Poročilo o poteku projekta o vključevanju starejših moških v skupnosti
4. Poročilo nadzornega odbora ADS
5. Predlog aktivnosti društva v letu 2019
6. Razprava in glasovanje o poročilih
7. 50 let ADS – pregled dr. Zoran Jelenc
Potek skupščine:
K1)
Predsednica ADS, Ida Srebotnik, je pozdravila vse navzoče udeležence skupščine in predlagala
zapisnikarico in overovatelja zapisnika. Za zapisnikarico je predlagala Ireno Suhadolc, za
overovateljici zapisnika pa Majo Povše in Špelo Močilnikar.
Prisotni so soglasno potrdili predlagano zapisnikarico in overovateljici zapisnika. Predsednica
je ugotovila, da je Skupščina sklepčna. Prisotne udeležence je seznanila z dnevnim redom.
SKLEP 1: Irena Suhadolc je imenovana za zapisnikarico, Maja Povše in Špela Močilnikar pa za
overovateljici zapisnika. Skupščina je sklepčna. Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
K2)
Poslovno in finančno poročilo ADS za leto 2018 je predstavila predsednica društva Ida
Srebotnik. Podrobna vsebina poslovnega in finančnega poročila je razvidna iz priloge (priloga
2). Prisotni člani ADS so soglasno potrdili Poslovno in finančno poročilo za leto 2017.
Povzetek:
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.
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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 6.000,00 EUR, ostale so zavrnili. Tako smo v letu
2018 realizirali delno uspešno le prvo nalogo. Nosilki sta bili Olga Drofenik in Ida Srebotnik.
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 izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami in Ida
Srebotnik. Maja Povše je v plenarnem delu konference predstavila naš izobraževalni program
Inkluzivno izvajanje izobraževalnih programov za odrasle s posebnimi potrebami.
Za učinkovito predstavitev programa smo pripravili tudi posebno zloženko, da bi vsebino in
potrebo po usposabljanju še bolj približali uporabnikom in bodočim udeležencem.
Prav tako smo v letu 2018 promovirali program Inkluzija odraslih s posebnimi potrebami v
izobraževanje, nadaljevali s projektom Old Guys, ki ga partnersko vodi Špela Močilnikar itd.
K3)
Nosilec in koordinator projekta “Old guys say yes to community,” je Oddelek za pedagogiko in
andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Andragoško društvo Slovenije pa pri
njem sodeluje kot nacionalni partner. Projekt soustvarjamo partnerji iz štirih držav, iz štirih
univerz in dveh nevladnih organizacij. Poleg že omenjenih predstavnikov slovenskih partnerjev
pri projektu sodelujejo še Univerza Wroclav s Poljske, Univerza Algarve s Portugalske ter iz
Estonije Univerza v Tallinu ter estonsko andragoško društvo Andras. Gre za projekt Erasmus+,
ki ga sofinancira Evropska komisija. Projekt je zasnovaan na podlagi številnih domačih in
mednarodnih raziskav, ki kažejo, da so starejši moški (zlasti upokojenci) manj družbeno dejavni
kot ženske, se redkeje vključujejo v različne dejavnosti v skupnosti (tudi v izobraževalne
dejavnosti, kot so programi Univerze za tretje življenjsko obdobje ali prostočasne dejavnosti,
ki jih nudijo Dnevni centri aktivnosti za starejše); da imajo pogosto manj stikov in prijateljev
kot ženske ter da posledično tudi teže poiščejo pomoč, če jo potrebujejo; da so pogosteje
osamljeni in da se počutijo izključene oz. v breme svojim družinskim članom ipd. Moški, zlasti
manj izobraženi in socialno prikrajšani, se pogosto ne vključujejo v organizacije v skupnosti,
izključeni pa so tudi iz izobraževalnih dejavnosti. Nizka udeležba starejših moških v različne
družbene dejavnosti v skupnosti pa vpliva tudi na njihovo blaginjo in zdravje. Dejavno in zdravo
staranje prebivalstva predstavlja enega izmed pomembnejših družbenih izzivov, ki je po
ugotovitvah Evropske komisije skupen vsem državam članicam. Zaključna konferenca projekta
Old Guys Say Yes to Community bo v soboto 11. maja 2019 v Stari elektrarni v Ljubljani.
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K4)
Poročilo Nadzornega odbora ADS o poslovanju društva v letu 2017 (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. ADS pridobiva dohodek iz naslova članarin,
prispevkov dohodnine posameznikov, projekta »Old Guys« in s sofinanciranjem ob prijavah na
razpise MIZŠ. Društvo nima redno zaposlenih, zato nima stroškov iz naslova dela. Zato
predstavlja pogodbeno, avtorsko in študentsko delo največji strošek oziroma ključni vir
dohodkov. Presežka prihodkov nad odhodki ni bilo. Finančno poslovanje je bilo zakonito,
pravice članov društva niso bile kršene.
Častno razsodišče ADS za leto 2018 ni pripravilo poročila, ker ni bilo spornih zadev za
obravnavo.
K5)
Predsednica društva, Ida Srebotnik, je prisotne seznanila z načrtom dejavnosti ADS do konca
leta 2019 (priloga 4).
V januarju smo se prijavili na javni razpis MIZŠ za sofinanciranje programov in dejavnosti
izobraževanja odraslih v letu 2019. odobrili so nam sofinanciranje treh aktivnosti v skupnem
znesku 11.150,00 EUR, in sicer:
- Udeležba na 5. tradicionalni konferenci Gradimo mostove v izobraževanju odraslih
- Organizacija in izvedba strokovnega dogodka: Kje smo in kam gremo v izobraževanju
odraslih- Vizija ravnanja in pomena izobraževanja odraslih v prihodnje
- Priprava učnega gradiva v podporo izvajanju neformalnega programa: Inkluzivno
izvajanje izobraževalnih programov za odrasle s posebnimi potrebami
- OSTALE AKTIVNOSTI: Izdaja jubilejne številke ADEES ob 50 – letnici ADS in še ene
jesenske številke (urednica Marija Velikonja); Priprava video zapisa spominov
nekaterih članov ob 50 letnici ADS in objava na spletnih straneh (Ida Srebotnik in
zunanji izvajalec) ter predvajanje na strokovnem posvetu ADS spomladi letos; Odzivi
na aktualna vprašanja in probleme v izobraževanju odraslih na nacionalni ravni;
Sodelovanje z ostalimi sorodnimi zvezami in društvi, ministrstvi, še posebej z MIZŠ, z
ACS, CPI, GZS , javnimi zavodi in šolami, univerzo in fakultetami; Sodelovanje pri
pripravi nove zakonodaje- ReNPIO; za članico delovne skupine smo, na povabilo MIZŠ,
predlagali Olgo Drofenik in za namestnico Ido Srebotnik; Promocija programa
Inkluzija…..pošiljanje zloženke in dogovori za izvajanje (Ida Srebotnik, Maja Povše,
Irena Suhadolc); Sodelovanje pri pripravi zaključne konference partnerskega projekta
Old Guys (Špela Močilnikar); Pobude in pogovori s sorodnimi društvi in zvezami za
uresničitev ideje o ustanovitvi krovne organizacije za izobraževanje odraslih (Ida
Srebotnik); Udeležba članov na pomembnih dogodkih, povezanih z izobraževanjem
odraslih v državi in tujini; Članarina ostaja tudi v letu 2019 nespremenjena,
odgovornost članov pa je, da jo redno plačujejo.
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K6)
Sledila je razprava o zaključni konferenci projekta Old Guys, kjer je Špela Močilnikar pozvala k
pomoči pri organizaciji dogodka, prisotne je pozvala tudi, da prispevajo svoje bogate izkušnje.
Štefan Huzjan je izpostavil, da velja na konferenci predstaviti tudi vidik tako fizičnega kot tudi
psihičnega zdravja starejših.
Jelica Pegan Stemberger pa je prisotne povabila na posvet, ki bo 7. maja v državnem svetu in
kjer bo glavna tema gibanje.
Dr. Zoran Jelenc je izpostavil bogate rezultate projekta Old Guys in različnost udeležencev
konference. Na konferenco je potrebno povabiti tudi lokalne skupnosti.
Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.
SKLEP 3: Poslovno in finančno poročilo ADS za leto 2018 je soglasno potrjeno.
SKLEP 4: Poročilo Nadzornega odbora ADS za leto 2018 je soglasno potrjeno.
SKLEP 5: Načrt dejavnosti ADS do konca leta 2019 je sprejet.
K7)
Dr. Zoran Jelenc je ob 50-letnici ADS predstavil njegovo delovanje od njegovih začetkov do
danes. Podroben pregled bo objavljen tudi v jubilejni številki ADEES.

Zapisala: Irena Suhadolc
Overovili:
Maja Povše

in

Špela Močilnikar

11. 4. 2009, v Ljubljani

Priloge:
1) Priloga 1: Zapisnik skupščine 15. 3. 2018
Dostopno na: http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2018/12/Zapisnik-letneskup%C5%A1%C4%8Dine-ADS-2018.pdf
2) Priloga 2: Poslovno in finančno poročilo ADS za leto 2018
Dostopno na: http://www.andragosko-drustvo.si/wpcontent/uploads/2019/08/Poro%C4%8Dilo-o-delu-ADS-2018.pdf
3) Priloga 3: Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju ADS v letu 2018
4) Priloga 4: Načrt dejavnosti ADS do konca leta 2019
Dostopno na: http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2019/08/Program-delaADS-2019.pdf

4

