Andragoško društvo Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana
Ljubljana, 4. 7. 2007
Zapisnik 9. seje Izvršilnega odbora društva,
ki je potekala 28. 6. 2007 na sedežu društva (v prostorih ACS), začela se je ob 15. uri,.
Sestanka so se udeležili:
- člani IO: Zoran Jelenc, Peter Beltram, Olga Drofenik, Andrej Sotošek (s pisnim izjavljanjem
stališč do posameznih točk dnevnega reda), Valentina Brecelj
člani drugih organov ADS: Nevenka Černigoj
- drugi vabljeni: Sonja Klemenčič, Petra Javrh.
Sestanka se niso udeležili vabljeni:
- člani IO: Dušanka Lužar, Alojz Sraka, Irena Urankar (se opravičila), ,
- člani drugih organov ADS: Alenka Grželj (se opravičila), Jelica Pegan Stemberger, Štefan
Gorše, Ernest.Vodopivec, Vesna Dular, Dragica Mikola.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika in udejanjanja sklepov
2. Predlogi za program (vsebino) in materialno-finančni položaj ADS (predlogi iniciativnih skupin)
3. Prošnja za podelitev statusa 'društva, ki deluje v javnem interesu'
4. Delavnica za učinkovito koristenje sredstev ESS
5. Predlog kandidatke za državno nagrado za področje vzgoje in izobraževanja v letu 2007
6. Pregled Pravilnika ADS - postavke, ki zadevajo delo IO DS
7. Drugo
Vabljeni so pred sestankom prejeli gradivo po elektronski pošti.
K 1. točki
Po pregledu zapisnika 8. seje, je predsednik ugotovil, da so bili realizirani vsi sklepi, ki jih je bilo mogoče
realizirati; realizacija nekaterih pa še poteka, o njih bomo vnovič razpravljali v nadaljevanju seje.
K 2. točki
IO se je seznanil s predlogi iniciativnih skupin (glej priložena zapisa) in se strinja s predlogi ter podpira
pobude, da se ustanovijo predlagane komisije ali sekcije; sprejema tudi predlagano sestavo in vodje
skupin.
Sklep 1:
V ADS se ustanovijo trije novi organi, to so:
- Komisija za strokovne razprave, komisijo bo vodila Petra Javrh;
- Komisija za sistem izobraževanja odraslih; komisijo bo vodil Zoran Jelenc;
- Komisija za materialno-finančna vprašanja, komisijo bo vodila Olga Drofenik.

Sklep 2:
IO ADS na podlagi že izkazanega interesa predlaga članstvu tudi ustanovitev sekcije za kakovost
izobraževanja odraslih. Oblikuje naj se iniciativna skupina, ki natančneje prouči interes in poskrbi za
ustanovitev sekcije. Skupino skliče Sonja Klemenčič.

Sklep 3:
V Pravilniku ADS se poleg sekcij, ki jih Pravilnik že opredeljuje, opredeli tudi ustanovitev in delo
'komisij'.
Sklep 4:
Skupina za strokovne razprave se sestane v začetku julija, upošteva naj to, da bomo v septembru imeli
dva posveta (za MŠŠ) in skupščino, za kar se je treba pravočasno organizacijsko pripraviti.
Sklep 5:
Dokler ne dosežemo ugodnejšega materialno-finančnega stanja, deluje ADS v zdajšnjih razmerah
(prostori, tajništvo, oprema itn.). Presojo možnosti za realizacijo predlogov iz zapisanega programa
reševanja materialno-finančnih vprašanj (priloženo zapisniku) zaupamo vodji komisije Olgi Drofenik, ki
naj predloži posamezne rešitve glede na doseženo materialno-finančno stanje.
Sklep 6:
ADS zaprosi Ministrstvo za šolstvo in šport za sredstva iz Letnega programa IO, s katerimi upravlja
Sektor za izobraževanje odraslih pri MŠŠ.
- Olga Drofenik poišče zakonsko utemeljitev za pridobitev sredstev, ki so namenjena sofinanciranju
društev in asociacij;
- ponuditi je treba možnosti, da se ADS vključi v program 'Za izobraževanje ni nikoli prepozno, kjer so
navedene 4 usmeritve za izpeljavo programov.
K 3. točki
Na Ministrstvo za šolstvo in šport bomo poslali vlogo za podelitev statusa »društva, ki deluje v javnem
interesu«.
Sklep 7:
Gradivo, ki sta ga že pripravila predsednik in tajnik, se ustrezno dopolni in pošlje.
K 4. točki
Predsednik je obvestil prisotne, da so na MŠŠ odobrili sredstva za izvedbo dveh posvetov, namenjenih
učinkoviti izpeljavi programa 'Izobraževanje in usposabljanje 2010'. Vsebino posvetov, ki je okvirno
določena s pogodbo med EK in MŠŠ, bosta pripravila Olga Drofenik (prva konferenca) in Zoran Jelenc
(druga). Denar (ok. 28.000 EUR) je položen na račun Pedagoškega inštituta, od koder ga bodo brez
stroškov provizije nakazali na račun ADS. Rok za izpeljavo konferenc poteče konec decembra 2007. V
program bo vključena tudi razprava o učinkoviti izrabi sredstev ESS.
V razpravi je bil predlagan čas za izpeljavo delavnice - zadnji teden v septembru. Priprave na izpeljavo
konferenc pa je treba začeti takoj (še v začetku julija, da bo lahko v Novičkah objavljen okrni razpis).
Sklep 8:
Konferenci se izpelje 25. in 26. septembra 2007. Ministrstvo za šolstvo in šport se takoj pozove, da
zagotovi udeležbo pristojnih predstavnikov ministrstva za izpeljavo načrtovanih tem na konferencah.

K 5. točki
Predsednik je predlagal, da ADS za državno nagrado na področju izobraževanja odraslih predlagamo
Jelico Pegan Stemberger, s čimer so se vsi člani organov ADS strinjali (potrditev po e-pošti že pred
sejo). Predsednik je že napisal utemeljitev predloga in ga poslal na pristojni naslov.
Sklep 9:
Za državno nagrado na področju izobraževanja odraslih predlagamo Jelico Pegan Stemberger,
direktorico zasebnega podjetja Glotta Nova.
K 6. točki
Predsednik je podrobno proučil Pravila ADS. Dosledneje bomo morali izpolnjevati določila Pravilnika na
področju rednega sklicevanja letnih skupščin, pravil, ki se tičejo članstva, prenehanja članstva, črtanje
članstva zaradi neplačevanja članarine in zagotavljanjem obveščenosti vseh članov društva.
Aktualna določba je potrjevanje častnih članov društva, ki jih na predlog IO potrjuje skupščina ADS.
Poseben problem so podružnice društva, ki so v Pravilih izrecno opredeljene, v praksi pa ne delujejo.
Postavlja se vprašanje spremembe Pravil v tej točki.
V Pravilih je omenjena tudi funkcija podpredsednika izvršilnega odbora. Predlagano je bilo, da to
možnost izrabimo in izvolimo člana IO za opravljanje te funkcije. Predlagani sta bili Duška Lužar in Olga
Drofenik.
Pravila ADS določajo, da je treba vsako leto izpeljati Skupščino ADS.
Sklep 10:
Problematiko izpolnjevanja določil Pravil o delovanju ADS bomo dali na dnevni red ene od prihodnjih
(jesenskih) sej IO.
Sklep 11:
Predsednik do naslednje seje IO ugotovi, ali Duška Lužar pripravljena prevzeti funkcijo podpredsednice
ADS.
Sklep 12:
Skupščino ADS se izpelje v času posvetov (glej točko 2) v septembru. Zoran Jelenc pripravi dnevni red
in vprašanja, ki naj ji reši Skupščina.
K 7. točki
Še vedno niso bile poslane položnice za plačilo članarine za leto 2007.
Sklep 13:
Tajnik v najkrajšem času poskrbi, da bodo položnice poslane.
Seja je bila končana ob 18. uri.

Zapisal: Peter Beltram, tajnik IO ADS

Sejo vodil: Zoran Jelenc, predsednik IO

