Andragoško društvo Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana
Ljubljana, 8. 5. 2007
Zapisnik 8. seje Izvršilnega odbora društva,
ki je potekala 8. 5. 2007 na sedežu društva (v prostorih ACS), začela se je ob 15. uri,.
Sestanka so se udeležili:
- člani IO: Zoran Jelenc, predsednik, Peter Beltram, Olga Drofenik, Andrej Sotošek, Valentina
Brecelj
člani drugih organov ADS: Štefan Gorše, Alenka Grželj
- drugi vabljeni: Petra Javrh, Sonja Klemenčič,
Sestanka se niso udeležili:
- člani IO: Dušanka Lužar, Irena Urankar (odsotnost opravičili), Alojz Sraka,
- člani drugih organov ADS: Jelica Pegan Stemberger, Ernest.Vodopivec ((odsotnost opravičila),
Nevenka Črnigoj, Vesna Dular, Dragica Mikola;
- drugi vabljeni: Janko Muršak (odsotnost opravičil), Jasna Dominko Baloh, Sabina Jelenc
Krašovec, Zvonka Pangerc Pahernik.
Dnevni red:
1. pregled zapisnika prejšnje seje in realizacije sklepov;
2. nadaljnje delovanje ADS (vsebina, organizacija, povezovanje z drugimi organizacijami, …);
3. izpeljava delavnic v sodelovanju z MŠŠ;
4. druga aktualna vprašanja.
Vabljeni so pred sestankom prejeli gradivo po elektronski pošti.
K 1. točki
Po pregledu zapisnika 7. seje, je predsednik ugotovil, da so bili realizirani vsi sklepi, ki jih je bilo
mogoče realizirati; o nekaterih bomo vnovič razpravljali na tej seji.
K 2. točki
Predsednik je spomnil, da smo na 7. seji IO ADS začeli razpravo o nadaljnjem delovanju ADS, izhajajoč
iz neugodnih podatkov o realizaciji sprejetih usmeritev ob začetku našega mandata in iz podatkov, da
se članstvo ADS še naprej osipa. Meni, da z zdajšnjim načinom delovanja društvo ne bo moglo več
ohranjati članstva niti privabljati novih članov. Dodatna okoliščina je to, da so tri večja združenja s
področja izobraževanja odraslih – DPIO, ZLUS in GIZ – sklenila ustanoviti združenje, pri tem pa kot
soustanovitelja niso povabila ADS (kljub temu, da je v tem mandatu prav naše društvo aktivno
spodbujalo in podpiralo združenje). Glede na to, se je potrebno odločiti, kako naj se ADS v prihodnosti
vsebinsko in organizacijsko prestrukturira. Sam je ponudil v razpravo in odločanje dve možnosti
(alternativi):

a/. da si ADS še naprej prizadeva postati krovna asociacija za izobraževanje odraslih, kar si je v začetku
tega mandata že zastavila; v tem primeru bi si prizadevala kot članice pridobiti poleg posameznikov tudi
organizacije; ali
b/. da se ADS intenzivno usmeri k vprašanjem andragoške vede in razvoja izobraževanja odraslih in se
s tem zavestno omeji na članstvo, ki ga ta vprašanja zanimajo; s tem bi ADS poudarila svoje strokovno
in stanovsko poslanstvo in se sprijaznila s tem, da se bo število članov zmanjšalo.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni, izrazili pa so tale stališča in pobude glede dejavnosti ADS:
 naj bo predvsem stanovsko društvo, kot poglavitno prioriteto naj pri svojem delovanju opredeli
predvsem poglobljeno delovanje za razvoj andragoške stroke in razvoj izobraževanja odraslih kot
strokovnega področja;
 naj postane mesto kritičnega razmišljanja o strokovnih vprašanjih izobraževanja odraslih, tako
teoretičnih kot tudi praktičnih;
 naj organizira strokovne razprave, ki naj bodo redne (npr. mesečne), in strokovna srečanja
(posvete, konference, simpozije itn.); po možnostih naj enkrat letno izpelje konferenco na
mednarodni ravni;
 naj sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki in organizacijami na področju strokovnega razvoja
izobraževanja odraslih;
 naj nameni pozornost etičnim vprašanjem andragoške stroke in naj razvija prizadevanja in
dejavnosti v tej smeri;
 naj bo čimbolj angažiran dejavnik pri razvoju andragoške stroke;
 po potrebi naj se organizira v sekcije za bolj poglobljeno obravnavanje strokovnih in sistemskih
vprašanj;
 naj se loteva projektov, ki so povezani z njegovim strokovnim poslanstvom, kot so npr. projekti za
udejanjanje vseživljenjskosti učenja (operativni / akcijski program), sistemska vprašanja
izobraževanja odraslih, terminologija izobraževanja odraslih itn.;
 ni smiselno, da se včani v novo zvezo združenj za izobraževanje odraslih, smiselno pa je, da se
med ADS in ZZOIOS, ko bo ustanovljena, razvije obojestransko sodelovanje, ne rivalstvo;
 v Sloveniji se poskušajmo izogniti nezdravemu rivalstvu na področju izobraževanja odraslih, do
kakršnega je zadnji čas prihajalo pri izpeljavi projektov in organiziranju stroke;
 članstvo ADS naj bo še naprej predvsem individualno.
Sklep 1:
Člani ADS soglašajo z zgoraj navedenimi stališči o nadaljnjem delovanju ADS.
Sklep 2:
Za izpeljavo takšnega poslanstva in vloge društva se je potrebno organizirati tako programsko
(vsebinsko) kot tudi organizacijsko (finančno, materialno). Za pripravo predlogov in rešitev v obeh
smereh se oblikujeta dve projektni skupini, ki začneta delovati čim prej (maj, junij):
a/ v projektno skupino za pripravo vsebinskega dela (programa) delovanja društva se imenuje tri člane,
to so: Petra Javrh, Zoran Jelenc in Sonja Klemenčič; vodenje skupine prevzame Petra Javrh (zaradi
obveznosti, ki jih ima ta čas, prevzame sklic prvega sestanka Zoran Jelenc);
b/ projektno skupino, katere naloga je ugotavljanje možnosti za zboljšnje materialnega položaja društva,
prevzame in organizira Olga Drofenik.
Za izpeljavo dejavnosti ADS je nujno pregledati in spremeniti pravilnik o delovanju društva. To bo
smiselno, ko se nanovo opredeli dejavnosti in organiziranost ADS, že prej pa je treba v pravilnik vnesti
postavko, da društvo deluje v javnem interesu, saj le ta omogoča, da društvo dobi finančna sredstva za
svojo dejavnost.

Sklep 3:
Zoran Jelenc se pri Univerzi za 3. življenjsko obdobje pozanima, kakšen je postopek za spremembo
pravilnika, Olga Drofenik to možnost uredi s pravnico in predlaga ustrezno formulacijo za spremembo
pravilnika.
K 3. točki
Izpeljava delavnic za učinkovito koristenje sredstev ESS se zatika pri vprašanju, katera organizacija bo
prevzela vlogo nosilca programa in ji bo MŠŠ nakazalo sredstva za izpeljavo. Zdaj se kot takšna
organizacija omenja CMEPIUS.
Sklep 4:
Olga Drofenik in Zoran Jelenc nadaljujeta pogovore s predstavniki MŠŠ za izpeljavo delavnice.
K 4. točki
V tej točki so bili sprejeti tile sklepi:
Sklep 5:
Zoran Jelenc opozori ministra, v pogovoru,ki ga bo imel z njim v kratkem, da v javnih razpisih MŠŠ za
sofinanciranje projektov društev in zvez društev niso upoštevana društva in združenja, ki se ukvarjajo z
izobraževanjem odraslih.
Sklep 6:
V zgoraj omenjenem pogovoru se prosi ministra, da ob ustrezni priložnosti sprejme častne člane ADS,
ki jih je imenovalo društvo. Če do tega ne pride, se častnim članom sporoči sklep o imenovanju, imena
pa se objavi v Novičkah.
Sklep 7:
Ker je bil objavljen razpis državnih nagrad Ministrstva za šolstvo in šport, se člane IO in drugih organov
ADS nanj opozori in pozove, da najkasneje do 25. maja 2007 pošljejo tajniku ADS predloge kandidatov
za nagrado. Na to še posebej opozarjamo predsednike podružnic ADS. Predloge za nagrado je treba
oddati do 13. 6. 2007. Tajnik na to še posebej opozori vse člane organov ADS prek elektronske pošte.
Sklep 8:
V mesecu maju se vsem članom ADS pošlje položnice za plačilo članarine. IO ADS določa članarino v
evrski valuti, ta pa znaša: za člane 12,50 EUR, za upokojence in študente 6,00 EUR. Častni člani ADS
so oproščeni plačila članarine.
Seja je bila končana ob 18. uri.

Zapisala: Valentina Brecelj

Sejo vodil: Zoran Jelenc, predsednik IO ADS

