Andragoško društvo Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana
Ljubljana, 29.1.2007

Zapisnik 7. seje Izvršilnega odbora društva,
ki je bil dne 25. 1 .2007 s pričetkom ob 15.uri na sedežu društva, v prostorih ACS.
Vabljeni so predhodno prejeli gradivo po elektronski pošti.
Sestanka so se udeležili:
- Zoran Jelenc, predsednik, Peter Beltram, Olga Drofenik, Andrej Sotošek in Duška Lužar Sajt;
Sestanka se nista udeležili članici IO: Valentina Brecelj in Irena Urankar.
Za razpravo so bile predlagane teme:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje in realizacije sklepov
2. Delovanje IO ADS v preteklem letu
3. Strategija vseživljenjskosti učenja (predlog)
4. Andragoško društvo Slovenije - kako naprej?
5. Drugo, aktualne zadeve.
K1 ) Po pregledu zapisnika 6. (dopisne) seje, je predsednik ugotovil, da so bili sklepi realizirani.
K2) Predsednik je predstavil Poročilo o delovanju ADS v letu 2006. Z realizacijo zastavljenih ciljev smo
lahko le delno zadovoljni. Po eni strani so pobude, naslovljene na ključne izobraževalne ustanove, o
nujnosti izboljšanja položaja izobraževanja odraslih v okvirih izobraževalnega sistema in politike, v veliki
meri naletele na pozitivne odzive (n.pr. stališče Strokovnega sveta za IO pri MŠŠ, razgovor pri direktorju
Direktorata g. Mežanu stališče Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije - pripeto), po
drugi strani pa so na neuspeh naletele vse aktivnosti, namenjene oblikovanju krovne organizacije IO, ki
naj bi povezala obstoječe organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. Prav tako je zelo
zaskrbljujoče finančno stanje društva.
Sklep: članom ADS se pošlje položnica za plačilo članarine za leto 2007, v višini 12,5 EUR (z že do
sedaj veljavnimi popusti)
K3) Prav na dan seje je v Državnem svetu potekala razprava o osnutku Strategije vseživljenjskosti
učenja, ko jo je naredil dr. Zoran Jelenc. Avtor je podal kratko informacijo o poteku razprave, ki jo je
ocenil kot pozitivno in spodbudno. Na seji sami o gradivu nismo razpravljali.
K4) Največji poudarek namenili tej točki dnevnega reda, saj je trenuten položaj ADS vse prej kot
zadovoljiv. Med pisnim gradivom, ki smo ga prejeli pred sejo, so bile tudi teze o preoblikovanju ADS v
SZIO (Slovensko Združenje za Izobraževanje Odraslih), ki jih je pripravil predsednik društva. Glavna
značilnost nove organizacijske oblike društva bi bila v tem, da bi se v društvo, poleg posameznikov, kot
članice vključevale tudi organizacije in asociacije. To bi bilo lahko neke vrste nadomestilo za krovno
asociacijo.

Med razpravo so se pojavili nekateri pomisleki, saj ni povsem jasno, kaj lahko taka organizacija ponudi
obstoječim ustanovam, da bi jih prepričala, naj se včlanijo (in s tem obvežejo, da bodo prispevale
članarino). Mogoče bi bilo smiselno vseeno še enkrat ponoviti krog pogajanj z asociacijami o
oblikovanju Krovne asociacije. Lahko bi oblikovanje take asociacije celo zasnovali kot projekt za
prenovo sistema IO.
Po drugi strani pa je vse v zvezi z formaliziranimi oblikami povezovanja lahko vprašljivo, saj ni podprto z
vsebino. Lahko bi razmislili o snovanju določenih projektov, ki bi jih zasnoval ADS in bi pri izpeljavi
predvideli vključevanje in sodelovanje tudi drugih organizacij. Tako bi lahko osmislili vlogo ADS in
nadejano v bodoče računali tudi na tesnejše organizacijske oblike medsebojnega povezovanja. Ta
predlog je naletel pri članih IO na odobravanje. Kot možni projekti so se omenjali:
- predvidena Delavnica »Učinkovito črpanje sredstev EU« (več v nadaljevanju),
- operativni načrt za izvajanje Strategije vseživljenjskosti učenja,
- terminologija v izobraževanju odraslih;
Kot projektna skupina pri snovanju ustreznih projektov bi lahko deloval Izvršilni odbor v celoti.
Dodatek k točki 4: Delavnica ADS o ESS
Dogovori na seji IO ADS dne 25-1-2007
1. Sprejet je bil predlog programa delavnice (priloga Program delavnice januar 2007)
2. O. Drofenik se dogovori z gospodom Jenkom (Miniastrstvo za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj) za sodelovanje na delavnici tako,d a predstavi načrtovane razpise za leto 2007 iz ESS,
kohezijskega in regionalnega sklada
3. O. Drofenik naveže stik z gospodm Petrom Škofičem na MF in zaprosi, da tudi MF sodeluje na
delavnici z osebo, ki daje soglasja k poročilom in lahko tudi informira udeležence posveta o
načrtovanih novostih v sistemu poročanja in nadzora
4. O Drofenik zaprosi tudi g. Betko Skuber za sodelovanje MŠŠ na delavnici tako, da predstavi načrte
za razpis za leto 2007
5. IO ADS takoj zaprosi izvajalce projektov, da posredujejo tajniku ADS, P. Beltramu
peter.beltram@acs.si vprašanja, opišejo probleme in predlagajo pobude za bolj učinkovito uporabo
sredstev ESS v novi finančni perspektivi. Predvsem prosimo,da posredujejo probleme na
naslednjih področjih:
• Kakovost komunikacije izvajalec odgovorna oseba v ustreznem ministrstvu (MŠŠ, MDD;..)
• Navodila in pomoč pri pripravi poročil z vidika
a. vsebine
b. prikazovanja in dokumentiranja aktivnosti in stroškov
c. knjiženja stroškov in usklajenosti z računovodskimi standardi
• Najbolj pogosti problemi,
• Pobude za spremembe
K5)
Častno članstvo: v preteklem letu nismo uspeli imenovati častnih članov ADS.
Predlog: imena častnič članov se objavijo v Novičkah, Ministru MŠŠ pa se predlaga, naj priredi zanje
sprejem.
Članarina EAEA: ADS nima denarja za plačilo članarine EAEA (26.1.2007 smo zopet dobili povabilo za
plačilo). Na MŠŠ je treba preveriti in predlagati ministru, če bi lahko članarino, iz naslova članstva v
mednarodnih organizacijah, plačali oni.

Za promocijo Vseživljenjkosti učenja bi bilo smotrno organizirati srečanja z župani, da bi spodbudili
dejavnosti tudi v lokalnem okolju.
Zapisal:
Peter Beltram

