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ZAPISNIK 

6. seja IO ADS 

 ___________________________________________________________________________________  

Datum: 15. 5. 2017 ob 16.30  

Kraj: Ljubljana, Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a 

 

Prisotni: Ida Srebotnik, Natalija Žalec, Maja Povše, Špela Močilnikar, 

Almira Pirih, Dušana Findeisen, Marija Velikonja (vabljena urednica 

ADEES); 

 

Opravičeno odsotni: Sabina Jelenc Krašovec 

 

 

Dnevni red:  

1. Izvedba društvenih volitev junija 2017 

2. Izvedba načrtovanih in sofinanciranih dejavnosti 

3. Članstvo in plačila članarine. 

4. Prihodnost internega glasila ADEES 

5. Članstvo v EAEA in ESREA 

 

 

K točki 1: Prisotni so razpravljali o načinu izvedbe društvenih volitev. Strinjali so se, da vsi predlagajo 

kandidate za novo vodstvo; kandidata za predsednika, po tri kandidate za nove člane izvršilnega 

odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča. Obstoječim članom, ki opravljajo zgoraj navedene 

funkcije bodo ponudili ponovno kandidaturo in razmislili o možnosti izvedbe dopisnih volitev. 

 

SKLEP: Člani IO ADS podajo predloge kandidatov za predsednika, člane izvršilnega odbora, 

nadzornega odbora in častnega razsodišča. Obstoječim vodilnim, ponudijo ponovno kandidaturo. IO 

ADS preveri pravilnike in akte ADS o možnosti izvedbe dopisnih volitev. 

 

 

K točki 2: Predsednica je podrobneje predstavila načrtovani in sofinancirani dejavnosti:  

1. Mednarodno strokovno srečanje: KAKO SE IZKUŠNJA BEGUNSTVA DOTIKA NAŠIH ŽIVLJENJ. 

Osrednja tema srečanja bo begunska in migrantska kriza. Okvirna vsebina posveta pa kaj in kako 

lahko prispevamo izobraževalci odraslih pri reševanju skupin ljudi, ki so preganjani;  zgodovinske 

okoliščine begunstva, izkušnje in dobre prakse V Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem.  

Cilj: Poglobiti znanje in vednosti o begunstvu in migracijah, prenose dobre prakse in izkušenj v 

izobraževanje odraslih ter sodelovanje z obmejnimi državami. 

Nosilci: ADS, ACS v sodelovanju s centrom Retzhof iz Avstrije in AD Hrvaške 

2. Usposabljanje: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V STRATEGIJAH RAZVOJA REGIJE IN OBČIN. Okvirna 

vsebina usposabljanja: (a. Izhodišča in ugotovitve iz projekta Izobraževanje odraslih v moji občini., b. 

Analiza razvojnih strategij z vidika umeščenosti IO v te strategije., c. Finančne in strokovne podpore 

lokalnim nosilcem razvoja IO., č. Primeri dobrih praks v izbranih občinah., d. Priporočila za oblikovalce 

izvedbenih letnih načrtov za uresničevanje strategije IO in sodelovanje z javnimi zavodi v lokalni 
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skupnosti pri načrtovanja IO.) Cilj: Poenotenje načrtovanja in izvajanja izobraževanja odraslih v lokalni 

skupnosti. 

Nosilci: Strokovni delavci ADS, ki so bili tudi nosilci projekta Izobraževanje odraslih v moji občini (Olga 

Drofenik, Ida Srebotnik) 

Prisotne je povabila, da predlagajo člane, ki bodo lahko prispevali k realizaciji načrtovanih aktivnosti.  

 

SKLEP: Natalija Žalec bo sodelovala pri izvedbi mednarodnega posveta. Almira Pirih pa bo zagotovila 

podporo pri izvedbi usposabljanja. Predsednica bo k sodelovanju povabila še ostale člane. 

 

 

K točki 3: Prisotni so razpravljali o nezadovoljivem finančnem položaju društva, saj na razpisih ne 

pridobi zadostnih sredstev za realizacijo vseh načrtovanih dejavnosti. K temu prispeva tudi nizek 

prihodek od članarin ter neplačevanje članarine nekaterih članov. Sklenili so bodočemu vodstvu 

svetovati, da spremeni pravilnik delovanja ADS, zlasti del, ki opredeljuje člane in posebne oblike 

članstva. 

 

SKLEP: Bodočemu vodstvu se svetuje, da v prihodnje plane dela ADS vključi spremembo pravilnikov in 

aktov, ki opredeljujejo delovanje ADS, zlasti del, ki opredeljuje vrste članstva. 

 

 

K točki 4: Predsednica in urednica ADEES sta predstavili problem pridobivanja piscev prispevkov, ki bi 

omogočili redno izdajo internega glasila ADEES. S svojimi prispevki k izdaji glasila prispeva le nekaj 

vedno istih članov, kar otežkoča izdajo ADEES. Prisotni so razpravljali o simiselnosti ohranitve 

internega glasila ter o pridružitvni društvenega glasila novičkam ACS. Ob tem so se seznanili tudi s 

problematiko neaktivnega Foruma na spletni strani ADS ter sklenili, da ga ukinejo. Sklenili so tudi, da 

bo ADEES izhajal redkeje, le enkrat ali dvakrat letno, pogosteje bom novice ADS objavljali v novičkah 

ACS: 

 

SKLEP: ADEES bo odslej izhajal enkrat, največ dvakrat letno. Druge novice ADS bodo objavljene v 

novičkah ACS: Furm na spletni strani ADS se ukine. Člane ADS se o tem sklepu obvesti z dopisom. 

 

 

K točki 5: Predsednica je prisotne povabila k razpravi o nadaljevanju članstva v EAEA in izpostavila 

problem visoke članarine. Prisotni so razpravljali o prednostih članstva EAEA ter o prednostih, ki jih 

ponuja članstvo v ESREA ter iskali najugodnejošo rešitev glede na finančni položaj in potrebe ADS. 

Člani IO ADS so se strinjali, da poiščejo možnost spozorstva članarine v EAEA. V primeru, da ADS 

sponzorstva članarine ne pridobi, prekine članstvo v EAEA ter pristopi k članstvu v ESREA. 

 

SKLEP: Člani IO ADS poiščejo možnost spozorstva članarine v EAEA. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00. 

 

V Ljubljani, 16. 5. 2017        Zapisala: Špela Močilnikar 


