
ZAPISNIK 
4. seja IO ADS v letu 2015 

Datum: 29.9. 2015 ob 16.30 

Kraj: Ljubljana, Glottanova, Poljanska 95 

Prisotni: Ida Srebotnik, Sabina Jelenc Krašovec, Dušana Findeisen, Natalija Žalec, Maja 

Povše, Darja Zorko Mencin ( vabljena urednica ADEES), Patricija Pavlič ( vabljena ZLUS ), 

Jelka Ciuha( vabljena G.I.Z ) Olga Drofenik (vabljena poročevalka ), Zoran Jelenc ( vabljen 

poročevalec ) ; Opravičeno odsotni članici IO ADS: Špela Močilnikar in Almira Pirih ter 

vabljena Jožica Perme ( rač. ) 

Dnevni red: 

1. Aktivnosti ADS v prvi polovici leta 

2. Aktivnosti ADS do konca leta 2015 

3. Finančno stanje ADS 

4. Prenova spletne strani 

5. Anketa » Karierna orientacija » 

6. Informacije o dogajanju v IO 

7. Razno 

Potek, ugotovitve, sklepi: 

K točki 1: 

Ida Srebotnik je na kratko povzela ključne aktivnosti ADS do septembra letos. Poudarek je bil 

na izvedbi programa Inkluzija oseb s posebnimi potrebami v izobraževanje, ki ga je zelo 

uspešno pripravila Sekcija za posebne potrebe pod vodstvom Maje Povše. Program je bil 

zelo zahteven, ker je vsebinsko zasnovan v 6 modulih, predavateljice so bile izkušene 

pedagoginje in predavateljice. Rezultati evalvacije programa so spodbudni, ocene 

udeležencev odlične, zato razmišljamo o razpisu programa tudi v prihodnjem letu in 

sodelovanju z avstrijskimi pedagogi in centrom za izobraževanje Retzhof ( Lipnica ) na 

avstrijskem koroškem. Predsednica je predlagala na MIZŠ, da program predstavimo na 

letnem posvetu MIZŠ za izobraževanje odraslih. Sekcija za posebne potrebe ima tudi največ 

aktivnih članov. V tem letu  se je včlanilo kar pet novih, ki jih to področje dela zanima. 

Sklep: Člani so predlagali, da program prijavimo za stalno strokovno izobraževanje MIZŠ 

Olga Drofenik je podrobno predstavila potek druge večje akcije ADS v tem letu, to so 

pogovori s slovenskimi župani ( metoda fokusnih skupin ) o izobraževanju odraslih v 

lokalni skupnosti. Pogovori so potekali v šestih posebej vabljenih skupinah. Čeprav je 

župane zelo težko motivirati in pritegniti k tovrstnim pogovorom, so rezultati pogovorov zelo 

zanimivi, Večina županov ( sodelovali so tudi njihovi namestniki in vodje družbenih dejavnosti 

v občinah ) je zelo naklonjena izobraževanju odraslih, predvsem podpirajo in sodelujejo z 

ljudskimi univerzami, manj pa s šolami oz formalnimi oblikami izobraževanja. Letni načrti LU 

o izobraževanju odraslih so v večini občin tudi načrti izobraževanja v lokalni skupnosti, kar je 

potrdila tudi Patricija Pavlič ( ZLUS ). Nekateri župani so zainteresirani za pripravo regijskih 

letnih načrtov za izobraževanje in strategij o izobraževanju v lokalni skupnosti, v kolikor jih že 

nimajo. Ugotovitve fokusnih skupin z župani naj bi bile tudi osnova za konferenco o 

izobraževanju odraslih v lokalni skupnosti, ki jo bomo v sodelovanju z ACS in MIZŠ 



organizirali  spomladi prihodnje leto, o čemer se še dogovarjamo. Na ACS nameravajo 

posneti tudi kratek video filmček v ta namen. 

Sklep: Sabina Jelenc Krašovec je predlagala, da se pripravijo za konferenco z župani 

teoretične osnove in podrobnejše analize stanja IO v občinah. Zbrane ugotovitve pogovorov 

z župani so lahko tudi dobra osnova za nadaljne, metodološko podprte raziskave za pripravo 

magisterske naloge…oz. sodelovanje študentov pedagogike-andragogike. 

K točki 2 

Ida Srebotnik je prisotne seznanila s pripravo konference Gradimo mostove v 

izobraževanju odraslih. Pri tej aktivnosti, ki jo sofinancira MIZŠ, bodo poleg ADS sodelovali 

še: ACS, DOIO, G.I.Z., Cmepius kot organizatorji in sofinancerji, pri vsebinskem delu pa še 

ZLUS in ZIC. Namen konference je ponovno vzpostaviti stike in sodelovanje z bivšimi 

jugoslovanskimi republikami in morda sodelovati pri skupnih projektih. Konferenca bo 

dvodnevna, organizirali jo bomo v Ljubljani, predvideni datum pa je 7. in 8. december 

2015. Na konferenci bodo vsi sodelujoči predstavili nacionalne politike izobraževanja odraslih 

in dobre prakse, drugi dan pa bodo potekale razprave v skupinah o treh  predlaganih temah: 

Vključevanje ranljivih skupin v IO, neformalno in priložnostno učenje ter vrednotenje znanja 

ter pristojnosti in odgovornosti države o izobraževanju odraslih na eni in društev oz. civilne 

iniciative na drugi strani. 

K točki 3 

Jožica Perme, računovodkinja ADS ni  pripravila predvidenega pregleda finančnega stanja, 

odsotnost na sestanku je opravičila, zato je predsednica informirala člane o zapletih z 

izplačilom sofinanciranih aktivnosti s strani MIZŠ, ki pa so bile odpravljene in so 2/3 

poravnane, zadnji obrok bo izplačan novembra letos. Finančno stanje  ADS je sicer 

pozitivno, najdražja je bila testna izvedba programa Inkluzija, ker je sodelovalo zelo veliko 

število strokovnjakov in predavateljev. Plačevanje članarine je še vedno problematično, kljub 

temu, da tajnica ADS Špela Močilnikar skrbno spremlja neplačnike in vodi evidence članstva. 

V tem letu so se izpisali 4 člani, več kot 4 pa so se vpisali v društvo. 

K točki 4 

Ida Srebotnik je člane informirala o prenovi spletne strani ADS. Spletna stran naj bi bila 

bolj pregledna, sodobna, zaživel naj bi tudi forum. Predvidoma bo dokončno pripravljena v 

sredini meseca oktobra. Tudi v prihodnje jo bo urejala Špela Močilnikar. Zoran Jelenc je 

predlagal, da bi razmislili tudi o prenovi novičk, ki jih izdajamo na ADS in jih bo še naprej 

urejala Darja Zorko Mencin, ki se je po štirih letih vrnila iz Argentine. 

Sklep: Sestali se bodo člani uredniškega odbora ADEES in razmislili o nadaljnem urejanju, 

obliki in izdaji internega glasila ADS 

K točki 5 

Zoran Jelenc je pripravil anketo o spornem terminološkem izrazu » Karierna orientacija » 

Vprašalnik je posredoval številnim slovenskim intelektualcem in izobraževalcem. Prvi 

odgovori potrjujejo, da je izraz za vse sodelujoče v raziskavi, ki so se doslej odzvali, sporen 

in neustrezen. Jelenc bo pripravil ustrezno analizo in interpretacijo ankete  s pojasnili 

sodelujočih. 

Sklep: Člani so predlagali, da se pripravi na temo » karierne orientacije« terminološki posvet, 

ki naj bi bil še to leto, predvidoma v prvi polovici decembra 

K točki razno: 



 Na vprašanje Zorana Jelenca , kako kaže s pripravo Monografije spominov 

slovenskih andragogov, za katero je zadolžena Petra Javrh, je predsednica 

pojasnila, da ji je podaljšala pogodbo po sklepu prejšnje seje IO ADS,  do konca leta 

2015 in da mora  Petra Javrh do takrat delo dokončati. 

 Oblikovalka, ki je prav tako prejela plačilo za oblikovanje monografije pa je v zameno 

oblikovala spletno stran ADS. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 

 

 

V Ljubljani, 7.10. 2015                                            zapisala: 

            Ida Srebotnik 


