
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 27. 11. 2008 
 
 
Zapisnik 13. seje Izvršilnega odbora ADS, 
 
ki je potekala 25. 11. 2008 na sedežu društva (v prostorih ACS), začela se je ob 15. uri,. 
 
 
Sestanka so se udeležili: 

- člani IO: Zoran Jelenc, predsednik, Peter Beltram, Olga Drofenik;  
- drugi vabljeni: Nevenka Črnigoj, Alenka Golob. 

 
Sestanka se niso udeležili vabljeni: 

- člani IO: Dušanka Lužar, Irena Urankar, Valentina Brecelj, Andrej Sotošek, Alojz Sraka; 
- člani drugih organov ADS: Dragica Mikola, Melita Plešnik, Alenka Grželj, Ernest.Vodopivec, 

Vesna Dular, Jelica Pegan Stemberger, Melita Cimerman, Štefan Gorše, Petra Javrh. 
 
Dnevni red:  
 
1. pregled zapisnika prejšnje seje in realizacije sklepov    
2. priprava na letno skupščino ADS  

 pregled dela ADS v letu 2008  
 pregled finančnega stanja in poslovanja 
 predlogi za spremembe Pravil ADS  
 poročilo o delovanju Izvršilnega odbora  
 stanje in razvoj članstva v ADS 

3. komisije in sekcije  
 imenovanje članov Komisije za sistemska vprašanja 
 imenovanje članov Sekcije za osebe s posebnimi potrebami  
 program Sekcije za osebe s posebnimi potrebami 

4. predlogi za imenovanje novih častnih članov  
5. aktualna vprašanja  
6. drugo  
 
Vabljeni so pred sestankom  prejeli gradivo po elektronski pošti. 
Glede na to, da udeležba članov IO ni zadostna za sklepčnost seje, je predsednik predlagal, da se o 
sklepih te seje manjkajoči člani IO ADS opredelijo po dopisni poti.   



 
1. sklep: zapisnik se še pred skupščino pošlje v presojo potrditev članom IO,ki se niso udeležili 
sestanka.   
 
K 1. točki 
 
Po pregledu in sprejetju zapisnika 12. seje, je predsednik ugotovil, da so bili realizirani vsi sklepi, ki jih je 
bilo mogoče realizirati. 
 
K 2. točki 
 
Predsednik je predstavil, kako potekajo priprave na Skupščino ADS, ki bo v ponedeljek, 1. decembra, 
ob 15. uri v Hotelu Mons v Ljubljani. 
 
Skupščina bo potekala po sledečem dnevnem redu: 
 
Potek Skupščine:  
 
1.   Odprtje skupščine in otvoritveni pozdrav predsednika ADS (dr. Zoran Jelenc)  
2 Predlaganje in izvolitev: a/ delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in 

overovateljev zapisnika;  
3 Poročilo o delu in finančnem poslovanju ADS v letu 2007/2008 (predsednik IO ADS) 
4 Razprava o poročilu in delu ADS v obravnavanem obdobju 
5 Program in usmeritve ADS v naslednjem obdobju (predsednik IO ADS)  
6 Ugotavljanje sklepčnosti (poročilo verifikacijske komisije)  
7 Spremembe Pravil ADS (predlaga tajnik IO ADS) 
8 Sklepanje o: a/ spremembah Pravil ADS  
                            b/ imenovanju častnih članov ADS  
                            c/ višini članarine v ADS  
9.   Podelitev listin o častnem članstvu 
10.  Druga vprašanja, pobude in predlogi udeležencev skupščine - razprava  
11.  Sklepne ugotovitve in konec skupščine 
 
Predsednik je na kratko predstavil Poročilo o delu ADS v preteklem obdobju in ugotovil, da je bilo delo 
razmeroma uspešno. Predstavil je tudi finančno poročilo (v prilogi). 
 
2. sklep: IO sprejme Poročilo o delu in Finančno poročilo, ki bosta predstavljeni na Skupščini. 
 
Druga pomembna vsebina letošnje skupščine bo razprava in sprejemanje nekaterih sprememb Pravil o 
delovanju ADS, predvsem glede organiziranosti. Predsednik je povzel predlagane spremembe,med temi 
sta najpomembnejši: ukinitev podružnic, skrčenje Pravil v delu, ki govori o častnem razsodišču, 
podrobnejši opis notranje organizacije društva – opis dela sekcij in komisij  (podrobneje v prilogi) in 
odprl razpravo. Člani IO so po zgledu drugih društev predlagali formulacijo člena, ki govori o sklepčnosti 
Skupščine po ukinitvi podružnic in posledično delegiranja udeležencev Skupščine iz podružnic. Zdajšnja 
formulacija omogoča  fleksibilno določevanje sklepčnosti Skupščine (v začetku zahtevana 50 odstotna 
udeležba, če je ni, po 15 minutah najmanj 10 prisotnih.  
 
3. sklep: IO sprejema predlagane spremembe Pravil ADS, ki bodo predlagane v potrditev Skupščini. 
   



Glede članstva ADS in plačevanja članarine je predsednik povedal, da sta registrirana 202 člana, 
vendar jih le okrog 60 plačuje tudi članarino. Vsem smo poslali dopis, v katerem člane vabimo, da bodisi 
plačajo članarino za zadnje leto bodisi nam pošljejo izstopno izjavo. 
 
4. sklep: Članom, ki se tudi na te pozive ne bodo odzvali, bomo v začetku prihodnjega leta poslali 
opozorilo, da jih bomo črtali iz seznama članov. O tem bo odločal IO ADS.  
 
K 3. točki 
 
Člani IO so se seznanili z delom Komisije za strokovne razprave in pogovore (predsednica dr. Petra 
Javrh se seje ni mogla udeležiti) in s tem, da se bo Komisija za predvidoma sistem sestala še v tem letu 
in sprejela program aktivnosti za naslednje leto.  
Predsednica Sekcije za osebe s posebnimi potrebami – osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju – mag. Alenka Golob je predstavila osnutek programa dela sekcije. Predvideno je, 
da naj bi sekcija za osebe s posebnimi potrebami zaživela z novim letom 2009 in tedaj tudi potrdila 
sprejela predloženi  program.  
 
K 4. točki 
 
Predsednik je podal in utemeljil predlog za dve novi častni članici –članici društva mag. Marijo Velikonja 
in Mirjam Satler Perovič, člani IO pa so predlagali, da bi častni naziv podelili tudi kakemu politiku, kije 
zaslužen za razvoj izobraževanja odraslih. Predlagana sta bila nekdanja ministra mag. Franci Pivec in 
dr. Peter Vencelj.   
 
5. sklep: IO je podprl vse dane predloge. Za častne člane naj Skupščina potrdi mag. Marijo Velikonja, 
Mirjam Satler Perovič, mag. Francija Pivca in dr. Petra Venclja.   
 
 
K 5. točki 
 
Vodja Sektorja za IO na MŠŠ je poslala pisno obrazložitev odločitve, da MŠŠ v letu 2008 ne bo 
financiralo delovanja ADS.  
 
6. sklep: Olga Drofenik povpraša pravnico, ali je obrazložitev utemeljena in neovrgljiva. V skladu s 
priporočilo pravnice se odzovemo na sporočilo MŠŠ. 
 
Olga Dfrofenik je opozorila, da prihaja čas, ko lahko člani društva v napovedi dohodnine odstopijo 
društvu 0.5 odstotni delež od dohodnine.  
 
7. sklep: Olga Drofenik pripravi besedilo dopisa, s katerim zaprosimo člane za možnost, da odstopijo 
društvu del dohodnine. Dopis pošljemo v začetku prihodnjega letaa.  
 
Predsednik je na kratko predstavil vsebino in potek Konference Vpliv koncepta in strategije 
vseživljenjskosti učenja na strokovno izrazje v vzgoji in izobraževanju, ki bo potekala v ponedeljek, 1. 
decembra v Hotelu Mons v Ljubljani in pozval člane, da se je udeležijo.   
 
Seja je bila končana ob 16.30 uri.  
 
 
Zapisal: Peter Beltram                Sejo vodil: Zoran Jelenc, predsednik IO ADS 
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