
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, 17. 04. 2009 
 

Zapisnik 14. seje Izvršilnega odbora ADS,  
 
ki je bila dne 14. 04. 2009 s pričetkom ob 15. uri na sedežu društva, v prostorih ACS. 

Vabljeni so predhodno prejeli gradivo po elektronski pošti.  

Seje so se udeležili:  
člani IO:  Zoran Jelenc, predsednik, Peter Beltram, Olga Drofenik, Valentina Brecelj; 
drugi prisotni: Petra Javrh, Alenka Golob.  
Odsotnost je opravičila: Duška Lužar,  
 
Predlagani in sprejeti dnevni red: 
 
1. pregled zapisnika 13. seje in realizacije sklepov  
2. Poročilo o delu ADS v letu 2008  
3.   Finančno poročilo in zaključni račun za l. 2008 
4.   Program dela za l. 2009 
5.   sprejetje novih Pravil ADS (pravniško usklajen predlog)  
6.   sprejetje Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju 
7.   sprejetje Pravilnika o delu častnega razsodišča 
8.   poročilo o delovanju ADS in Izvršilnega odbora ADS v celem mandatnem obdobju (2005-
2009)  
9 .  ureditev seznama članstva v ADS; predlog za črtanje neaktivnih članov 
10.  imenovanje članov Komisije za sistemska vprašanja in Sekcije za osebe s posebnimi  
       potrebami  
11.  priprava na volilno skupščino ADS  
12.  aktualna vprašanja  
13.  drugo   
 
K 1) Sklepi prejšnje seje so bili realizirani. 
 
K 2, 3, 4) O predloženih gradivih so se člani IO ADS izjavljali po e-pošti in nanje niso imeli pripomb.   
 
Sklep 1: Poročilo o delu ADS v letu 2008, Finančno poročilo in zaključni račun za leto 2008 ter Program 
dela v letu 2009 se sprejmejo in se jih v predlagani obliki predloži v sprejem  Skupščini. 
 
K 5) Na lanski redni letni skupščini so bila nova Pravila ADS že sprejeta. Sedanji predlog je pravniško 
usklajen; Skupščina sprejema spremembe in dopolnitve, za kar je potrebna dvotretjinska večina 
navzočih članov.  



 
Sklep 2:  Če se zahteva dvotretjinska večina vseh članov se Pravila po elektronski pošti pošljejo članom 
ADS in se jih prosi, da jih do določenega roka potrdijo. Če do tega roka ni ugovorov ali predlogov za 
spremembe, se šteje, da so člani Pravila potrdili.    
(Opomba. Ker je ugotovljeno, da Pravila sprejema Skupščina z dvotretjinsko večino navzočih članov., 
sklep ni potrebe). +  
 
K 6) Pravilnik o finančnem poslovanju,  
 
Sklep 3:  Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju pošljemo v pregled in morebitno dopolnitev 
ali spremembe računovodski službi. 
 
k 7) O Pravilniku o delu častnega razsodišča ni bilo pripomb ali spreminjevalnih predlogov. 
 
Sklep 4:  Pravilnik o delu častnega razsodišča se v predlagani obliki sprejme in predloži v sprejem 
Skupščini.  
 
k 8)  Predsednik je na kratko predstavil Poročilo o delovanju IO ADS v celem mandatnem obdobju. Delo 
je bilo pozitivno ocenjeno. ADS je aktivno in uspešno delovalo, to zlasti velja za pripravo in izpeljavo več 
strokovnih razprav. Pozitivno je bilo tudi povezovanje z drugimi asociacijami na področju izobraževanja 
odraslih. Finančno poslovanje se je bistveno zboljšalo, ker smo izpeljali štiri projekte, ki so bili  
financirani s sredstvi EU in MŠŠ. Financiranje same dejavnosti ADS s strani MŠŠ pa še vedno ni 
urejeno. Pomanjkljivo je bilo mednarodno sodelovanje ADS, saj razen plačevanja članstva v EAEA ni 
bilo drugih pobud ali aktivnosti. Društvo je podelilo 12 nazivov častnih članov ADS.  
Udeležba na sejah IO ADS ni bila zadovoljiva, saj se trije člani IO niso udeležili več kot polovice sej,  
večkrat tudi brez pojasnila ali opravičila. Zato bomo na volilni skupščini predlagali izvolitev 2-3 novih  
članov IO. Za druge bomo predlagali, da se jim mandat podaljša. Predsednik predlaga, da se zaradi  
čedalje večjega obsega tajniških nalog izvoli novega tajnika ADS. Za to funkcijo je potrebno, da jo 
opravlja oseba, ki je zaposlena na ACS. Predsednik bo predlagal, da funkcijo prevzame Natalija Žalec, 
če jo bo Skupščina izvolila.  
 
Sklep 5: Skupščini se predlaga, da sprejme Poročilo o delovanju IO ADS v celem mandatnem obdobju  
(2005-2009).  
 
Sklep 6: Na Skupščini naj se izvoli 2 do 3 nove člane IO ADS, ki zamenjajo dozdajšnje neaktivne člane.   
 
Sklep 7: Poročila se predloži Nadzornemu odboru nekaj dni pred Skupščino.  
 
k 9)  
Sklep 8: Člani, ki ne poravnavajo svojih osnovnih obveznosti s plačilom članarine in se niso odzvali na 
večkratne pozive, da se o svojem članstvu izjasnijo, bodo izbrisani iz članstva. Ko bo seznam tako 
prečiščen, bodo članom poslane položnice za plačilo članarine za leto 2009. Članarina ostane enaka 
kot,v letu 2008. 
 
k 10) Imenovane so bile tri komisije, oziroma sekcije:  
 
Sklep 9: Komisijo ADS za sistem izobraževanja odraslih bo vodila mag. Vanda Rebolj, njeni člani pa so 
še: mag. Peter Beltram, dr. Angelca Ivančič, dr. Zoran Jelenc, mag. Brigita Kruder, dr. Janko Muršak, 
Bernarda Potočnik in Karmen Šemrl.  
 



Sklep 10: Sekcijo za odrasle z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pri ADS bo vodila 
mag. Alenka Golob, njeni člani pa so še: Barbara Hegedüš, Darja Lešnjak, Tanja Popovič, Maja 
Studenčnik in Erna Žgur.   
 
Sklep 11: Sekcijo za pravičnost v izobraževanju bo vodila dr. Milena Bevc, za zdaj je članica le še Olga 
Drofenik, ki bo skupaj s predsednico povabila k sodelovanju še druge člane, ki so kompetentni za to 
problematiko.     
 
Sklep 12: Zaradi sorazmerno velikega števila študentov, ki so člani ADS, bi bilo smiselno razmisliti o 
ustanovitvi Sekcije študentov. 
 
K 11) Priprave na volilno skupščino potekajo v skladu z načrti. Najpomembnejši del priprav je bilo 
sprejetje dokumentov, ki jih je IO potrdil na tej seji. Skupščina bo predvidoma 14. maja. Isti dan bo 
organiziran pogovor s častnimi člani ADS.  
 
K 12) Kot aktualno temo je predsednik izpostavil njegovo odkrito konfrontacijo z Sektorjem za 
izobraževanje odraslih na MŠŠ in predvsem z vodjo Sektorja, dr. Slavico Černoša. Glede na to, da je 
mogoče pričakovati kakšna povračilna dejanja, je pomembno, da za takimi ostrimi stališči stoji celotno 
članstvo IO. Člani so tako držo predsednika podprli. Predlagali so, da o tej tematiki razpravlja in sprejme 
stališča tudi Skupščina ADS, pri tem pa se še posebej izpostavi razpravo o strokovnih podlagah za 
pripravo zakonodaje.  
 
Sklep 13: Olga Drofenik pripravi oceno o poteku priprave nove zakonodaje za področje izobraževanja 
odraslih in izpostavi naša kritična stališča, sprejeta na strokovni razpravi, ki jo je organiziral ADS.  
 
Sklep 14: Zoran Jelenc pripravi informacijo o sestavi Strateškega sveta za vseživljenjsko učenje in 
opozori na naša pričakovanja v zvezi z delovanjem Strateškega sveta.   
 
Sklep 15: IO ADS vnovič predlaga Jelico Pegan Stemberger za podelitev državne nagrade MŠŠ za 
vzgojo in izobraževanje v letu 2009. .   
 
 
 
 
 
 
Zapisal: Peter Beltram                                                                               Sejo vodil: Zoran Jelenc 
 


