Ljubljana, 29. 11. 2009

Zapisnik 1. seje Izvršilnega odbora ADS,
ki je bila dne 10.11. 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, Olga Drofenik, Klavdija Markež, Natalija Žalec;
drugi prisotni: Peter Beltram, Nevenka Črnigoj, Alenka Golob, Petra Javrh, Nada Klučar
.
Odsotnost so opravičili: Valentina Brecelj (ni prejela vabila), Duška Lužar (bo sodelovala s potrditvijo
sklepov na daljavo), Patricija Pavlič, Vanda Rebolj, Ernest Vodopivec
Predlagani in sprejeti dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled realizacije sklepov Skupščine
Konstituiranje organov ADS v tem mandatnem obdobju
Program in dejavnosti društva (možnosti za obogatitev in intenziviranje)
Sekcije in komisije - poročila, programi, novi predlogi
Pregled in ureditev evidence članov
Aktualne zadeve:
– Dopis direktorju Direktorata za SŠ, VŠ in IO g. Vinku Logaju
– Novi VŠ programi na področju izobraževanja odraslih
– Nagrade MŠŠ za področje vzgoje in izobraževanja
– Letni posvet o izobraževanju odraslih 2009 (ZLUS)
– Donacije dela dohodnine društvu
6. Drugo
K 1) Sklepi Skupščine so bili, kolikor je bilo do danes mogoče, realizirani.
K 2)
Sklep 1: Poleg predsednika in tajnice, ki ste bila imenovana že na Skupščini, bodo funkcije v ADS
opravljali še:
- podpredsednica IO ADS: Dušanka Lužar Šajt;
- predsednik Nadzornega odbora: mag. Andrej Sotošek;
- predsednik Častnega razsodišča: dr. Peter Vencelj
K 3) Društvo bo udejanjalo usmeritve, kakršne so bila potrjene na Skupščini. Za njihovo podrobnejšo
izpeljavo bodo skrbele komisije in sekcije.

Nove usmeritve in dejavnosti, ki se bodo izvajale v komisijah in sekcijah:
- ustanavljamo komisijo za informacijsko in publicistično dejavnost; za njeno vodenje smo pridobili mag.
Darjo Zorko Mencin, pridobivamo sodelavko za administriranje spletnih strani, iščemo še nove člane,
tako da bo komisija štela najmanj 3 člane; dogovarjamo se za so-urejanje revije Andragoška spoznanja;
- ustanavljamo Komisijo za družabne dejavnosti; predvidevamo organizacijo izletov / ekskurzij; dr. Peter
Vencelj je pripravljen organizirati srečanje z zamejskimi Slovenci;
- pripravljamo ustanovitev Komisije za pravičnost v izobraževanju; pripravljena jo je voditi dr. Milena
Bevc, priprave vodi Olga Drofenik; Komisija nas bo seznanjala s podatki o udeležbi odraslih v
izobraževanju;
- V Sekciji za osebe z zmerno in težjo in težko motnjo v duševnem razvoju so se dogovorili, da ji bodo
priključili tudi osebe s poškodbo glave; sekcija je sodelovala z Društvom specialnih in rehabilitacijskih
pedagogov na konferenci Pravica do izobraževanja odraslih z motnjo v razvoju v Novem mestu, dne 14.
oktobra 2009; sklepe s konference bodo objavili na spletnih straneh ADS ter v Andragoških spoznanjih,
poslali jih bodo tudi drugim državnim organom; organizirali bodo tudi delavnice za starše in izbrane
organizacije; po zgledu EU projektov Letters bodo pošiljali pisma izbranim ciljnim skupina; v Sekciji niso
naklonjeni temu, da bi vanjo povabili tudi druge kategorije oseb s posebnimi potrebami;
- Komisija za strokovne razprave in pogovore bo sodelovala s posveti po Sloveniji pri pripravi Bele
knjige, ugotovitve bo posredovala na nacionalnem posvetu in pri oblikovanju Bele knjige; skupaj s
Komisijo za informacijsko in publicistično dejavnost bodo pripravili zapis s Srečanja spominov, ki ga je
Komisija opravila v l. 2009.;
- naša častna članica Mirjam Perovič je imela pred kratkim slikarsko razstavo v Tolminu; njeno
uspešnost na tem področju bi lahko izkoristili tako, da bi, npr. ob naslednji skupščini ADS organizirali
razstavo njenih slik.
K 4) O delu že delujočih komisij in sekcij sta poročali Petra Javrh in Alenka Golob, pogovor pa je potekal
tudi o nastajajočih komisijah in sekcijah. Naslednjo sejo IO bomo namenili obravnavi programa ADS za
leto 2009 in pri tem izhajali iz programov komisij in sekcij.
Sklep 2: Predsednik in tajnica ADS pregledata arhiv podatkov ADS in poiščeta morebitne potencialne
člane za delo v komisijah in sekcijah - tistih, ki se šele oblikujejo in tistih, ki se želijo okrepiti; za
pridobitev potencialnih članov (npr. Mirjam Perovič, Darjan Novak, Melita Cimerman, …) uporabimo tudi
osebne stike;
Sklep 3: Komisiji za pravičnost in za kakovost ter nastajajoče komisije in sekcije – za družabne
dejavnosti, za študente za informacijsko in publicistično dejavnost – spodbudimo k organiziranju z
osebnimi stiki (Drofenik, Jelenc);
Sklep 4: Društvom, ki skrbijo za osebe s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni, slepi in slabovidni,
gibalno moteni, itn.) povabimo, da se povežejo z ADS in tako pripomorejo k temu, da se poveča skrb za
odrasle osebe s posebnimi potrebami; uporabiti tudi volitve v Društvo specialnih in rehabilitacijskih
pedagogov, ki bodo prihodnje leto;
Sklep 5: na spletnih straneh ADS objaviti predloge sekcije, ki jih bodo zapisali v svojem programu( npr.
pisma po zgledu EU projekta Letters; najava promocijskih delavnic, povabilo na volilno skupščino
Društva SRP);
Sklep 6: Komisija za strokovne razprave in pogovore bo poskrbela za ustrezno objavo vsebine
Srečanja spominov (publikacija, video, spletene strani, …);
Sklep 7: IO ADS poziva komisije in sekcije, da do 15. decembra 2009 predložijo svoje programe za leto
2009, da bi na podlagi teh pripravili program dela ADS za l. 2009.
k 5)
Še zdaj večina članov ne plačuje članarine za ADS. Predsednik predlaga, da pogledamo sezname
plačnikov članarine za nazaj in ne podlagi tega pripravimo predlog za črtanje neplačnikov iz seznama

ADS. Pri tem je treba tolerirati tiste, ki so sicer zaslužni za izobraževanje odraslih in jim za zdaj še ne
odvzeti statusa člana ADS.
Sklep 8: Do naslednje seje pripravita tajnik in predsednik seznam članov, za katere se predlaga, da jih
črtamo iz sestave članstva.
k 6)
1/ Z. Jelenc je seznanil IO ADS, da osebno in pisno komunicira z direktorjem Direktorata za SŠ, VŠ in
IO g. Vinkom Logajem; ker g. Logaj že dva meseca ni izpolnil obljub, ki jih je dal v osebnem pogovoru
avgusta 2009, mu bo poslal pismo, v katerem ga bo vnovič opozoril na stališča in pobude štirih asociacij
(pismo z dne 6. februarja 2009), navedel, na katere točke MŠŠ ni dalo odgovorov ali pa odgovori niso
bili zadovoljivi ter predlagal stališča in ukrepe v zvezi s tem. IO ADS se je s tem strinjal, a želi, da
predsednik pošlje svoja stališča in predloge članom IO v presojo in morebitne popravke in dopolnitve.
Sklep 9: Z. Jelenc pošlje članom IO in organov ADS v presojo besedilo, ki ga bo poslal g. Logaju, ter da
predlagajo popravke ali predloge za spremembo ali dopolnitev besedila.
2/ Predsednik je seznanil IO ADS s pismom, ki ga je Visoka poslovna šola DOBA iz Maribora poslala
ADS s prošnjo, da podpre ustanovitev novega visokošolskega programa 'Menedžment vseživljenjskega
izobraževanja'. V razpravi so bila izražena tale stališča:
- na visokošolskem področju imamo 'poplavo' programov, njihove vsebine se ne razlikujejo pomembno;
- v pismu ADS za podporo pri akreditaciji programa je premalo informacij o programu (strokovne
utemeljitve; potrebe; zaposljivost diplomantov in njena predhodna analiza; stanje v EU; specifičnost
programa, ki je zdaj klasičen poslovni z dodanimi vsebinami s področja izobraževanja; reference
predlagatelja; ime programa ni neustrezno;
- potrebna bi bila analiza programov, ki delujejo v Sloveniji na tem področju;
- ugotoviti bi bilo treba potrebe in možnosti za zaposlitev diplomantov.
Sklep 10: IO ADS DOUI ne pošlje svojega pisnega mnenja.
Sklep 11: Dogovoriti se z Ministrstvom za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, da v l. 2009 skupaj za
ADS organizira posvet, na katerem bosta obravnavani dve temi: a/ visokošolski programi za področje
izobraževanja; b/ status izobraževanja odraslih na univerzi in visokih šolah.
3/ Pri podelitvi nagrade MŠŠ za področje vzgoje in izobraževanja spet ni bila podeljena nagrada za
izobraževanje odraslih; naša kandidatka je bila že drugo leto zavrnjena, čeravno je bila utemeljitev
podprta z obsežno dokumentacijo. V zadnjih šestih letih sta bili na področju izobraževanja odraslih
podeljeni le dve nagradi.
Sklep 12: Zaprositi Odbor za podeljevanje nagrad pri MŠŠ za pojasnila in dokumentacijo o odločitvah
pri podelitvi nagrad.
Sklep 13: Preučiti Pravila za podeljevanje nagrad in glede na ugotovitve predlagati spremembe, ki bodo
omogočale, da bo področje izobraževanja ustrezno upoštevano prid podeljevanju nagrad.
4/ Predsednik je informiral o Letnem posvetu o izobraževanju odraslih za l. 2009, ki ga organizira ZLUS,
k oblikovanju programa je bilo povabljeno tudi ADS. Predsednik je organizatorju dal stališča in predloge
v zvezi s programom, naši predlogi so bil upoštevani.
5/ V letu 2009 je društvo prejelo 374,72 EUR od tistih, ki so del svoje dohodnine donirali v korist ADS.
To je za društvo pomemben vir dohodka.
Sklep 14: Zaprositi člane za donacijo tudi v l. 2010.

Zapisala: Natalija Žalec

Sejo vodil: Zoran Jelenc

