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ZAPISNIK 

5. SEJA IO ADS  

 

Datum: 25. 1. 2016 ob 17.00  

Kraj: Ljubljana, Andragoški center Slovenije, Šmartinska 

134a 

Prisotni: Ida Srebotnik, Sabina Jelenc Krašovec, Natalija 

Žalec, Maja Povše, Špela Močilnikar, Zoran Jelenc ( vabljen poročevalec ); 

Opravičeno odsotni: Almira Pirih in Dušana Findeisen ter vabljena Jožica Perme ( rač. ); 

Dnevni red:  

1. Poročila o delu ADS in finančnem poslovanju v letu 2015 

2. Priprava Načrta dela za leto 2016- predlogi aktivnosti 

3. Zadeva " karierna orientacija " ( Niklanovič ) 

4. Razno 

POTEK: 

K točki 1:  

Člani IO ADS so se seznanili s poročilom o delovanju ADS v letu 2015 ( v  Prilogi 1.) S 

poročilom o finančnem poslovanju se bo IO ADS, zaradi odsotnosti računovodkinje, seznanil 

korespondenčno (Priloga 2). 

SKLEP: Poročilo o delu ADS se sprejme. S poročilom o finančnem poslovanju ADS v letu 

2015 se IO ADS seznani in ga sprejme pred predvidenim datumom zbora članov, to je  29. 2. 

2016 korespondenčno. 

 

K točki 2: 

Predsednica je prisotne seznanila s predlogom dejavnosti ADS za leto 2016 (Priloga 3).  

Prisotni so se z navedenimi dejavnostmi strinjali ter predlagali naslednje  dopolnitve: 

- pripravo predstavitvene zgibanke društva v slovenskem jeziku in v izbranih tujih 

jezikih 

- pripravo kratkega predstavitvenega besedila društva v angleškem jeziku za spletno 

stran 

Teme za strokovne razprave:  

a) Izobraževanje beguncev, mir in sožitje; 

b) Zakon o IO ter javna mreža v IO  

c) Uresničevanje Resolucije o nacionalnem programu IO (poročila o uresničevanju 

ReNPIO!) ter Uresničevanje operativnega načrta evropske kohezijske politike 

d. Predlog za izobraževalni dogodek v letu 2016: Načrtovanje v IO, priprava letnih 

načrtov in poročil 
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e. Sodelovanje z Andragoškimi Spoznanji : objava napovednika na spletni strani ADS ob    

izidu nove številke Andragoških spoznanj, posredovanje napovednika članom po 

elektronski pošti 

f. Dejavnost za obdobje 2016-2019: Snemanje dokumentarnega filma o Karlu Ozvaldu 

(njegov pogled na vseživljenjsko učenje ter njegov pomen za IO)  

Predlagani vodji projekta: Natalija Žalec in Marko Radovan ( FF ). V letu 2016 se pripravi 

vsebinski koncept za izvedbo projekta 

DRUGO: 

Zbor članov je predviden 29. 2. 2016. Predlog je, da se na zboru,  po metodi skupinskega 

dela, pogovorimo kako aktivirati člane ADS za večje sodelovanje v dejavnostih društva. 

SKLEP: Predlagane dejavnosti ADS za leto 2016 se dopolni s predlogi članov, ki so jih 

podali  na tokratni seji. Vse predlagane dejavnosti se sprejme. 

 

K točki 3: 

Člani IO ADS so se seznanili s potekom zapleta pri obravnavi izraza »karierna orientacija« 

do katerega je prišlo zaradi različnih pogledov dr. Zorana Jelenca in g. Saše Niklanoviča. 

Podrobno gradivo je dostopno na spletni strani ADS (http://www.andragosko-

drustvo.si/odgovor-s-niklanovica-na-pisanje-z-jelenca-o-karierni-orientaciji/). Zadeva je že 

zaključena z dogovorom obeh akterjev. 

 

SKLEP: Člane ADS se z objavo na spletni strani seznani o sporazumnem zaključku zadeve 

» karierna orientacija ». Člani IO ADS so v zvezi s sporom glede izraza » karierna orientacija 

» oblikovali izjavo IO ADS , ki  se objavi na spletni strani društva in se glasi: »  

Andragoško društvo Slovenije je strokovno-stanovsko društvo in člani so strokovnjaki 

s področja izobraževanja, ki se jim dopuščajo najširše razprave in tudi objave o 

določenih vprašanjih. Vodstvo ADS zaupa v njihove strokovne in etične kompetence 

ter podpira tudi raziskave in strokovne razprave o posameznih vprašanjih, če so le te  

korektne in nežaljive.« 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00. 

V Ljubljani, 31. 1. 2016        Zapisala: Špela Močilnikar 

 

Priloge: 

Priloga 1: Poslovno poročilo Andragoškega društva Slovenije za leto 2015 

Priloga 2: Finančno poročilo Andragoškega društva Slovenije za leto 2015 

Priloga 3: Predlogi dejavnosti ADS v letu 2016 

http://www.andragosko-drustvo.si/odgovor-s-niklanovica-na-pisanje-z-jelenca-o-karierni-orientaciji/
http://www.andragosko-drustvo.si/odgovor-s-niklanovica-na-pisanje-z-jelenca-o-karierni-orientaciji/
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PRILOGA 1: Poslovno poročilo ADS 2015 

Poslovno poročilo Andragoškega društva Slovenije za leto 2015 

 

Andragoško društvo Slovenije ( v nadaljevanju ADS ) je prostovoljno, 

nevladno, nepridobitno združenje s statusom društva v javnem 

interesu. Njegovi člani so predvsem posamezniki  in pravne osebe, ki 

so aktivni v izobraževanju odraslih. Po zadnjih podatkih je v ADS 

včlanjenih 111 posameznikov  in 5 organizacij oz. kolektivnih  članov. Upokojenih članov je 

21, častnih članov pa 17. 

 

1. Delovanje ADS v letu 2015 

Osnovni namen: 

 uveljavljanje in zastopanje strokovnih in znanstvenih spoznanj s področja 

izobraževanja odraslih in njihovo promoviranje 

 organiziranje strokovnih razprav in pogovorov, ki omogočajo dialog med strokovnjaki 

in praktiki 

 spodbujanje sodelovanja med posamezniki in organizacijami za izobraževanje, 

ostalimi društvi in združenji ter ACS, CPI, univerzami, zavodi  in ministrstvi 

 seznanjanje strokovne javnosti o spoznanjih, razvoju in izkušnjah v izobraževanju 

odraslih 

 sodelovanje pri pripravi predlogov in rešitev za zakonsko urejanje izobraževana 

odraslih na nacionalni ravni in odzivi na aktualna vprašanja v izobraževanju odraslih 

 informiranje članstva o aktualnem dogajanju v izobraževanju odraslih ( posveti, 

srečanja, forumi, sestanki) , izdajanje glasila ADS ( ADEES)  in objave na spletni 

strani ADS 

 mednarodno sodelovanje ( članstvo v  EAEA ), sodelovanje na konferencah in 

posvetih 

 samostojno in partnersko sodelovanje pri projektih in v raziskovalnih nalogah s 

področja izobraževanja odraslih 

 

Organiziranost : 

Za nemoteno delovanje društva je odgovoren izvršilni odbor  ADS oz. voljeni predsednica 

Ida Srebotnik in  tajnica Špela Močilnikar. Računovodstvo oz. finančno poslovanje društva 

vodi pogodbeno Jožica Perme, za urejanje spletnih strani pa je zadolžena tajnica Špela 

Močilnikar. Glasilo ADEES ureja Darja Zorko Mencin. 
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Vse odločitve, naloge, poročila in načrti dela se sprejemajo in potrjujejo v izvršilnem odboru 

ADS in enkrat letno na skupščini ADS. 

V letu 2015 se je IO ADS sestal spomladi ( februar ) in jeseni( oktober ), dogovarjali, 

usklajevali delo ADS pa smo tudi preko elektronske pošte. Skupščina ADS oz. zbor članov 

smo organizirali v aprilu in obenem počastili tudi 80 letnico našega člana in ustanovitelja 

ADS Dr. Zorana Jelenca. 

Delo v ADS poteka po področjih ( prej  imenovanih sekcijah in komisijah), ki jih vodijo 

nekateri člani ADS, posamezniki  pa se vključujejo po potrebi in interesih 

 

2. Aktivnosti po področjih v letu 2015 

SISTEMSKA VPRAŠANJA: Zoran Jelenc, Olga Drofenik, Ida Srebotnik 

V letu 2015 so se nadaljevale aktivnosti in razprave o vprašanjih glede postavitve  javne 

mreže v izobraževanju odraslih. Sodelovali smo tudi v vseh javnih razpravah o problematiki v 

izobraževanju odraslih in javni mreži za IO kamor so nas povabili ( posvet : Kakšno mrežo 

potrebujemo v izobraževanju odraslih, Ljubljana 13.11. 2015-organizator  ZiSS Slovenije) , 

vabljena je bila predsednica Ida Srebotnik, ki je nepristransko in objektivno zagovarjala 

izoblikovana in strokovno argumentirana  stališča ADS . Pri tem smo sodelovali z ostalimi 

združenji in društvi za izobraževanje odraslih ( Skupnostjo SŠ, G.I.Z. in DOIO  ter novim 

Združenjem izobraževalnih svetovalnih središč Slovenije –ZiSS ). Na pobudo predsednice 

ADS so se sestali člani IO ADS 19. januarja 2015 in se pogovorili ter oblikovali stališča ADS 

o vprašanjih javne mreže. Skupno mnenje, ki ga zagovarjamo tudi v javnosti je, da javne 

mreže izobraževanja odraslih ne moremo in ne smemo vzpostaviti brez javne in strokovno 

utemeljene strategije razvoja IO ter urejene zakonodaje na področju izobraževanja odraslih, 

kar pomeni spremembo zakonodaje ( tako Zakona o izobraževanju odraslih kot ZOFVI ). 

Na pobudo predsednice ADS in članice Olge Drofenik  je prišlo tudi do pogovora na MIZŠ , 

na Uradu za šolstvo in razvoj izobraževanja, glede nadaljne finančne podpore projektu » 

Fokusne skupine z župani«  in načrtovani konferenci s slovenskimi župani glede 

izobraževanja odraslih v lokalni skupnosti.  V Andragoškem društvu Slovenije od leta 2011 

sistematično proučujemo  izobraževanje odraslih v  lokalni skupnosti in upravno 

organiziranost na državni in lokalni ravni za področje izobraževanja odraslih ( v nadaljevanju 

IO ). V letih 2011 in 2013 sta bila izpeljana dva projekta v sodelovanju z ACS kot  

institucionalnem nosilcu, finančna sredstva pa je zagotovil Urad za šolstvo, v letu  2014 in v 

letu 2015 pa fokusne skupine z župani 19 slovenskih občin. V letu 2015 smo organizirali 4 

pogovore-fokusne skupine, ki jih je vodila Olga Drofenik, v sodelovanju z Ido Srebotnik in 

Špelo Močilnikar. Po najnovejših informacijah iz Urada za šolstvo MIZŠ, so namenili projektu 

z župani le 2000,00 EUR sredstev za organizacijo in pripravo nacionalnega posveta z 

župani, ki naj bi ga ADS pripravil v sodelovanju z ACS. Namenjena sredstav ne zadostujejo 
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za organizacijo tako zahtevnega projekta, zato bomo posvet prijavili tudi kot aktivnost v 

razpisu za sofinanciranje društev in združenj ( če bo do teg sploh prišlo tudi v letu 2016 ). 

Član ADS Dr. Zoran Jelenc se je tudi v letu 2015 intenzivno ukvarjal s terminologijo v 

izobraževanju odraslih, še posebej s terminološkim izrazom » karierna orientacija ». Za 

mnenje o, po njegovih utemeljitvah sporno prevedenem in veljavnem terminu, je v krajši 

anketi povprašal tudi izbrano število slovenskih izobražencev. Večina odgovorov je potrdila 

njegovim argumentom, se je pa po objavi na spletni strani ADS zadeva zaostrila, ker se je 

odzval gospod Niklanovič Saša, ki je bil ob uveljavitvi spornega termina, zadolžen za njegovo 

uveljavitev. Razprave, teksti in dopisi med obema stranema so objavljeni na spletni strani 

ADS. Upamo, da sporni primer ne bo preprečil nadaljnih prizadevanj v ADS, da bi se v 

izobraževanju odraslih ustalili termini in prevodi terminoloških izrazov, ki so enoznačni, 

nedvoumni  in sprejemljivi in ki ne bi za vsako ceno in če ne gre za novosti, zamenjali že 

ustaljenih terminov, ki so že dolgo v uporabi v izobraževalni  stroki. 

 

DEJAVNOST  ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAM: vodi Maja Povše 

Področje je ohranilo staro imenovanje »sekcija« in tudi v letu 2015 zelo uspešno delalo. 

Pripravili so načrt dela sekcije in aktivnosti v letu 2015 osredotočili na pripravo pilotske 

izvedbe izobraževalnega,  modulsko ( 6 modulov ) zasnovanega programa Inkluzivno 

izvajanje izobraževalnih programov za odrasle s posebnimi potrebami. Pripravo programa je 

sofinanciralo MIZŠ. Predstavitev posameznih modulov smo  uspešno organizirali oktobra 

2014 v ACS, udeležilo pa se ga je več kot 30 udeležencev iz različnih organizacij za 

izobraževanje odraslih. Program so zelo dobro sprejeli in odlično ocenili. 

 V   letu 2015 smo v času od aprila do junija, organizirali izobraževanje po posameznih 

modulih. Veseli smo, da so pri izvedbi programa sodelovale najvidnejše slovenske 

strokovnjakinje  s področja dela z osebami s posebnimi potrebami. Opravili smo tudi 

evalvacijo izvedbe programa, ki se ga je udeležilo, različno po posameznih modulih ) skupno 

30 udeležencev iz različnih področij IO, največ je bilo terapevtov in ljudi, ki se tudi sicer 

ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, čeprav je program v prvi vrsti namenjen predvsem 

izobraževalcem odraslih. Program bomo ponovili tudi v letu 2016, z nekaterimi 

spremembami. 

Sekcija se je v letu 2015 redno sestajala, poleg omenjenega programa pa snujejo tudi druge 

naloge in aktivnosti, ki se bodo nadaljevale tudi v letu 2016, saj je področje izobraževanja 

odraslih za osebe s posebnimi potrebami na nacionalni ravni bolj ali manj »pozabljeno«. 

Sekciji se je zato pridružilo v letu 2015 kar nekaj novih članic, ki jih omenjene aktivnosti 

zanimajo poklicno in zasebno. Program smo predstavili tudi na MIZŠ in ga prijavili v program 

Stalnega strokovnega izobraževanja učiteljev. 
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 INFORMACIJSKA IN PUBLICISTIČNA DEJAVNOST. Vodi Darja Zorko Mencin 

Vodja tega področja se je vrnila iz tujine aprila, kar je otežkočalo  večjo aktivnost in 

povezovanje z ostalimi člani. Informiranje in obveščanje članov o aktualnih dogodkih v IO je 

zato potekalo večinoma tudi preko elektronskih sporočil, ki jih je  posredovala  predsednica 

ADS. Izdali pa smo tudi nekaj številk glasila  ADEES v elektronski obliki, kjer smo člane 

informirali o vidnih dosežkih in aktivnostih v našem društvu. Še vedno pa pogrešamo več 

piscev iz vrst članstva, ne samo v našem internem glasilu ampak tudi v javnih medijih. 

Prizadevamo si tudi, da bi bolj oživela spletna stran ADS, še posebej forum. Spletno stran 

smo prenovili v letu 2015. Delo je prevzela ekipa mladih ustvarjalcev, s pomočjo oblikovalke 

Emine Đukić in s koordinacijo Špele Močilnikar. Finančni vložek je bil glede na rezultat 

majhen. 

 

MEDNARODNA DEJAVNOST: vodi Zvonka  Pangerc-Pahernik 

Spremljali so novice o izobraževanju odraslih na evropski in mednarodni ravni in jih prirejali 

za glasilo ADEES. Objavljali so tudi lastne članke o  sodelovanju na mednarodni ravni. 

Tesno so sodelovali z Evropskim združenjem za izobraževanje odraslih (EAEA), še 

vedno smo njihovi člani, čeprav članarina ni majhna, vendar je prav, da ostajamo člani, ker 

smo med redkimi slovenskimi članicami iz vrst društev. V prihodnje bo potrebno še bolj 

izkoristiti številne možnosti za sodelovanje ADS in njegovih članov v mednarodnih projektih, 

še posebej  izmenjavah ( Erasmus+) in na mednarodnih konferencah.  

V decembru 2015 nam je uspelo v sodelovanju z ACS, DOIO, G.I.Z. in Cmepiusom, 

organizirati že leta 2014 načrtovano mednarodno konferenco » Gradimo mostove v 

izobraževanju odraslih«. Čeprav je bilo zelo malo časa na voljo za zahtevno organizacijo in 

koordinacijo vseh sodelujočih partnerjev in vabljenih delegacij udeležencev iz vseh bivših 

jugoslovanskih republik, je konferenca odlično uspela, tako vsebinsko in organizacijsko ter 

navdušila 100 vabljenih udeležencev, da so se ob zaključku izrekli, da postane tradicionalna 

izmenjava mnenj, izkušenj, dobrih praks in znanja. V letu 2016 naj bi konferenco organizirala 

Bosna in Hercegovina v Mostarju.  

V konzorciju z društvom moderatorjev Slovenije smo se prijavili tudi za izmenjavo v Erasmus 

+, vendar žal nismo bili uspešni. Bomo videli, če bomo imeli več sreče v letu 2016. 

Posredno smo sodelovali pri sofinanciranju ( MIZŠ ) 8. konference ESREA, med globalnim 

in lokalnim: Učenje odraslih in razvoj, ki jo je organizirala FF. Oddelek za pedagogiko in 

andragogiko.  

 

3. Ostale aktivnosti: 

 Člani ADS smo v letu 2015 sodelovali tudi kot predavatelji, poročevalci, moderatorji 

itd.. na konferencah, strokovnih srečanjih in v nekaterih projektih v organizaciji tudi 



 7 

ostalih društev in zvez, MIZŠ,  ACS ter kot partnerji in strokovni sodelavci na 

mednarodnih dogodkih in v projektih.  

 Olga Drofenik in Ida Srebotnik sta v sodelovanju s tremi vabljenimi župani občin 

Ajdovščina, Črnomelj in Radeče,  predstavili namen pogovorov s slovenskimi župani 

in rezultate fokusnih skupin na Nacionalnem posvetu za izobraževanje odraslih 

25. novembra 2015. Bolj poglobljena predstavitev bo na posvetu s slovenskimi 

župani, ki ga načrtujemo letos. 

 Ida Srebotnik je, po funkciji predsednice ADS, postala članica Koordinacije na 

področju izobraževanja odraslih. Komisijo je ustanovila že ministrica Dr. 

Cankarjeva, delo pa se je začelo šele na pobudo ministrice Dr. Brenčič Makovec. 

Koordinacijo vodi Dr. Andreja Barle Lakota, člani pa so predstavniki društev, 

združenj, posameznih javnih zavodov za izobraževanje in ministrstev. V letu 2015 so 

bila že 4 srečanja. Namen pa je sodelovanje, spoznavanje različnih akterjev v 

izobraževanju odraslih, izmenjava mnenj, dobrih praks, predlogov in rešitev za razvoj 

izobraževanja odraslih na nacionalni ravni. 

 Žal so redki  posamezniki tudi aktivni pisci strokovnih člankov, kolumen in prispevkov 

v strokovnem in dnevnem tisku o temah in aktualnih vprašanjih s področja 

izobraževanja odraslih. Na tem področju bi se morali člani bolj aktivno angažirati in 

odzivati na aktualna vprašanja v izobraževanju odraslih. 

 V letu 2015 nam,  žal,  ni uspelo realizirati nobene načrtovane strokovne razprave. 

Med drugim na temo Umetnost izobraževanja z roko v roki za ustvarjalno 

gospodarstvo, ki jo je predlagala Dr. Dušana Findeisen.  

 Odprto vprašanje pa je tudi dokončanje Monografije slovenskih andragogov, ki jo 

pripravlja Dr. Petra Javrh. 

 

Finančno poslovanje ADS 

 ADS se financira iz članarin in prispevkov dohodnine 

 Prijavimo se na razpis MIZS z sofinanciranje dejavnosti društev in zvez v IO 

 ADS nima redno zaposlenih, zato nima stroškov dela 

 Društvo ni zavezano k 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 društva, ki je tudi podpisnica 

finančnih dokumentov. Podpisnica ostalih dokumentov  je tudi tajnica ADS Špela 

Močilnikar. 

Podrobno finančno poročilo je pripravila računovodkinja Jožica Perme. 



 8 

ZAKLJUČEK: 

 

Leto 2015 je bilo, kljub temu, da  nismo uspeli realizirati vsega kar smo si zadali v letnem 

programu dela, zelo uspešno. Uspelo nam je izpeljati kar nekaj zahtevnih projektov na katere 

smo lahko ponosni:  

- Pripraviti in odlično izpeljati program izobraževanja v 6 modulih » Inkluzija in 

izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami 

- Pripraviti in organizirati v sodelovanju mednarodno konferenco »Gradimo 

mostove v izobraževanju odraslih« 

- Pripraviti nove pogovore- fokusne skupine s slovenskimi župani in projekt 

uspešno predstaviti na Nacionalnem posvetu o izobraževanju odraslih 

- Prenoviti in posodobiti spletno stran ADS 

- Sodelovati in se odzivati na aktualne dogodke v izobraževanju odraslih na 

nacionalni ravni ( zakonske prenove IO, javna mreža, terminološke zagate itd..) 

- Uspešno sodelovati in se povezovati z vsemi društvi in zvezami v IO, še 

posebej DOIO. G.I.Z-, ZiSS, Cmepius, ZLUS. FF … in še posebej ACS, ki nas v 

delovanju podpira in daje na voljo tudi prostore za sestanke in naša srečanja. 

Ob zaključku je vseeno treba poudariti, da brez peščice aktivnih članov ne bi zmogli. 

Omenjam najbolj prizadevne: Špela Močilnikar, Olga Drofenik, Maja Povše, Zoran 

Jelenc, Darja Zorko Mencin, Dušana Findeisen, Zvonka Pangerc Pahernik, naša 

računovodkinja Jožica Perme, zelo pridna je bila tudi predsednica Ida Srebotnik. 

Večina dela za ADS je opravljenega voluntersko, skromno honoriramo le aktivnosti, ki so 

sofinancirane iz sredstev MIZŠ. 

 

Pripravila : Ida Srebotnik, predsednica 
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PRILOGA 2: Finančno poročilo Andragoškega društva Slovenije za leto 2015 

ANDRAGOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE

ŠMARTINSKA CESTA 134 a

1000 LJUBLJANA

dav.št. : SI46354808

zavezanec za ddv

matična številka: 5166080

trr: 02019-0011568230

FINANČNO POROČILO ZA LETO 01.01.2015  DO 31.12.2015

PRIHODKI
ČLANARINA 1175

KOLEKTIVNE ČLANARINE 950

INKLUZIJA- izobraževalni program 1745

ANDRAGOŠKI CENTER 0

DOTACIJA CMEPIUS 0

PRORAČUN - sofinancirane aktivnosti MIZŠ 9200

DOHODNINE OBČANOV 341,17

STORITVE 0

OBRESTI 0,7

SKUPAJ PRIHODKI 13411,87

ODHODKI
EAEA-članarina 330

PROJEKT FF/MEDNARODNA KONFERENCA 2255,64

POTNI STROŠKI TUJINA PREDAVATELJI-projekt FF 963,32

AVTORSKA ŽUPANI-izvedbe fokusnih in poročila 3554,86

AVTORSKE INKLUZIJA- izvedba programa 3963,96

INKLUZIJA GRADIVA- izobraževanje 138,62

STROŠKI INKLUZIJA NAJEM PROSTOROV-izvedba programa 319,44

AVTORSKE GRADIMO MOSTOVE- izvedba konference 1115,68

STROŠKI GRADIMO MOSTOVE- kulturni program 200

STROŠKI GRADIMO MOSTOV- B.I.C 1711,7

POTNI STROŠKI 639,54

OBLIKOVANJE SPLETNE STRANI- prenova 1170

RAČUNOVODSTVO- plačilo dela računovodkinje 840

STROŠKI POŠTNI 75,92

ADMINISTRATIVNA DELA 923,15

PISARNIŠKI MATERIAL 278,07

POTRDILA  TISKANJE 115,29

REPREZENTANCA 700

BANČNI STROŠKI 280,89

DRUGI STROŠKI 66,96

SKUPAJ ODHODKI 19643,04

ZAČETNO STANJE NA TRR 01.01.2015 11231,58

STANJE NA TRR DNE 31.12.2015 4740,64  
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PRILOGA 3: Predlogi dejavnosti ADS v letu 2016 

 

PREDLOG AKTIVNOSTI ADS V LETU 2016 

 

1. Nacionalna konferenca » Izobraževanje odraslih v lokalni skupnosti »,  

Namenjeno:  županom slovenskih mest in strokovni javnosti, 

Cilj:  predstavitev rezultatov ( dobrih praks, predlogov ) projekta fokusne skupine z župani in   

določenim rešitvam za izobraževanje odraslih ( zakonskim in programskim ) v lokalni 

skupnosti 

Termin: marec 2015, Ljubljana, prostor na MIZŠ 

Nosilke: Olga Drofenik, Ida Srebotnik, Špela Močilnikar 

 

2.  Izvedba programa » Inkluzija odraslih s posebnimi potrebami v izobraževanje 

odraslih 

Namenjeno: organizacijam za izobraževanje odraslih in izobraževalcem  

Cilj: v 6 vsebinskih modulih ozavestiti in seznaniti izobraževalce odraslih o posebnostih . 

metodah, oblikah in načinih dela, pri vključevanju ljudi s posebnimi potrebami v 

izobraževanje , zagotoviti enake možnosti vsem, ki so upravičeni do možnosti za 

izobraževanje, zagotoviti učiteljem dodatna spoznanja, znanja, izkušnje, metode in oblike 

dela… 

Termin: april-junij 2016 

Nosilke: Maja Povše, Ida Srebotnik, Špela Močilnikar 

 

3. Priprava in izvedba strokovnega posveta » Terminološka vprašanja  v 

izobraževanju odraslih » 

Namenjeno: strokovni javnosti in strokovnjakom v IO 

Predlog: Priprava strokovnega posveta ali razprave : » Ali prav se reče kaša ali kasha«; 

posebno področje je tudi terminologija v svetovalni dejavnosti izobraževanja odraslih 

Cilj: Uvodne strokovne utemeljitve in mnenja strokovnjakov glede terminoloških izrazov in 

gesel, razprava in predstavitev nekaterih spornih terminoloških izrazov v IO , še posebej 

prevodov iz EU dokumentov in tujih jezikov; 

Termin: september 2016 

Nosilec: Zoran Jelenc in člani IO ADS  
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4. Izvedba vsaj dveh strokovnih srečanj- razprav na aktualno temo 

Namenjeno: članom ADS in strokovni javnosti 

Predlogi tem za obravnavo: Integracija- izobraževanje  beguncev, migrantov; 

Uresničevanje resolucije o IO in priprava letnega plana za izobraževanje odraslih 

Cilj: Srečanja članov, izmenjava mnenj in izkušenj, predlogi rešitev, strokovno 

spopolnjevanje 

Termin: maj-oktober 2016 

Nosilec: Natalija Žgalec, Dušana Findeisen, Petra Javrh 

 

5. Izobraževanje –delavnica na izbrano temo 

Namenjeno: članom ADS in strokovni javnosti 

Cilj: spopolnjevanje znanja, seznanjanje z novostmi 

Predlagane teme: Predstavitev knjige Dr. Zorana Jelenca » Vseživljenjsko učenje » 

Termin: po dogovoru 

Nosilec: Ida Srebotnik, Špela Močilnikar 

 

6. Strokovna ekskurzija- Idrija 

Namenjeno: članom ADS 

Cilj: Spoznati zanimivosti naše dežele povezane z razvojem in izobraževanjem 

Termin: junij ali jesen 2016 

Nosilec: Ida Srebotnik in Sonja Klemenčič 

 

7. Ostali predlogi in aktivnosti v letu 2016 : 

 

7.1.Preureditev glasila ADEES ? 

Nosilec: Darja Zorko Mencin in uredniški odbor 

7.2.Sodelovanje z Avstrijo- IC Retzhof  ( na področju Inkluzije odraslih oseb s 

posebnimi potrebami v izobraževanje odraslih ) 

Nosilec: Ida Srebotnik in Maja Povše 

7.3.  Priprave na snemanje filma o Osvaldu  

Nosilec: Natalija Žalec v sodelovanju s FF  

 


