LETNA SKUPŠČINA ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA
SLOVENIJE,
Ljubljana, 1.12.2008

Zapisnik

Letna skupščina Andragoškega društva Slovenije za leto 2007 je bila v četrtek, 30. avgusta 2007, v
Hotelu Mons v Ljubljani. To je bila prva letna skupščina v novem mandatu Izvršilnega odbora, ki je
bil imenovan septembra 2005. Ta skupščina ni bila volilna in se je bolj kot s formalnimi vprašanji
lahko ukvarjala z vsebinskimi in aktualnimi vprašanji.
Potek skupščine, skladno z predvidenim dnevnim redom (priloga 1)
1. Odprtje skupščine in otvoritveni pozdrav predsednika ADS, dr. Zorana Jelenca
Predsednik društva je pozdravil delegate in orisal predvideni potek skupščine. Obenem je obvestil
zbor, da je Izvršilni odbor ADS na eni svojih zadnjih sej sprejel sklep o imenovanju g. Duške Lužar
Sajt za podpredsednico Andragoškega društva Slovenije.
2. Predlaganje in izvolitev:
a/ delovna predsednica: Duška Lužar Sajt
b/ verifikacijska komisija: Jelica Pegam Stamberger in Olga Drofenik
c/ zapisnikar: Peter Beltram
č/ overovatelja zapisnika: Maša Stavanja, Petra Javrh
3. Ugotavljanje prisotnosti delegatov podružnic:
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo skupaj oddanih 17 poverilnic, delegati pa so bili iz več
kot polovice podružnic ADS. To je bilo dovolj, da je bila skupščina sklepčna. (Priloga 2).
4. Poročilo o delu in finančnem poslovanju ADS v letu 2006/2007 ter program in usmeritve
ADS v naslednjem obdobju. (Priloge 3, 4 in 5).
Predsednik društva je podal poročili za preteklo leto, podrobneje pa je predstavil usmeritve in
program dela v prihodnjem obdobju.
5. Razprava o poročilu in delu ADS v obravnavanem obdobju:
Skupščina je, potem ko je brez pripomb sprejela podana poročila, prepričljivo podprla in potrdila
nove poudarke v dejavnosti ADS, ki jih najbolj označuje, kot poglavitna prioriteta, poglobljeno

delovanje za razvoj andragoške stroke in razvoj izobraževanja odraslih kot strokovnega področja.
To želi društvo v svojem nadaljnjem delovanju doseči z:
 večjo naravnanostjo k vprašanjem, ki zanimajo člane in 'uporabnike' društva, pri tem so ciljne
populacije zlasti strokovnjaki, tako teoretiki kot tudi praktiki;
 omogočanjem dialoga med strokovnjaki z organiziranjem strokovnih razprav o izobraževanju
odraslih;
 zastopanjem pozicij andragogike in izobraževanja odraslih v aktualnih (nastalih) družbenih
razmerah;
 izkazovanjem pozornosti tudi starejšim članom ADS (seniorjem) in študentom;
 pospeševanjem izmenjave dobrih praks in informacij na strokovnem področju;
 partnerskim sodelovanjem z drugimi drugih asociacijami in institucijami s področja
izobraževanja odraslih.
Skupščina tudi podpira organizacijsko poživitev pri delovanju društva, ki se nakazuje z
ustanavljanjem komisij in sekcij, s čimer se bo dejavnost ADS decentralizirala in približala
zanimanjem članov. Podporo se dobile že predlagane komisije in sekcije (za strokovne razprave,
za sistem izobraževanja odraslih, za materialno-finančna vprašanja), kot tudi tiste, katerih
ustanovitev je šele napovedana, to pa sta: sekcija za kakovost izobraževanja odraslih in sekcija za
pravičnost v izobraževanju odraslih.
6. Izhodišča za spremembe Pravilnika ADS
Skupščini so bila predstavljena izhodišča za spremembe Pravilnika ADS. (Priloga 6)
Poglavitne predlagane spremembe so:
 ugotoviti zakonske možnosti, da bi se v društvo vključevale poleg fizičnih oseb tudi
zainteresirane organizacije;
 ugotoviti zakonske in druge možnosti, da bi bilo Ministrstvo za šolstvo in šport soustanovitelj
ADS;
 vnesti v Pravilnik določbo, da je ADS društvo, ki deluje v javnem interesu (ta status podeljuje
Ministrstvo za šolstvo in šport);
 nova prerazporeditev ali dopolnitev dejavnosti, nalog in ciljev društva, upoštevajoč nove
potrebe in okoliščine;
 ukinitev podružnic in okrepitev vloge delovanja društva prek sekcij, komisij in drugih
organizacijskih oblik;
 nova opredelitev načina delovanja in doseganja sklepčnosti skupščine, potem ko bodo
ukinjene podružnice, ki so bile po zdajšnjem Pravilniku dolžne delegirati člane za odločanje na
skupščini;
 poenostaviti opredelitve dela Častnega razsodišča v Pravilniku o delu ADS.
Skupščina je soglasno potrdila predložena izhodišča za spremembo Pravilnika ADS.
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Imenovanje častnih članov ADS

Izvršilni odbor ADS je predlagal skupščini, da podeli naziv častnih članov in članic osmim osebam,
ki so zaslužne bodisi za razvoj ADS bodisi za razvoj izobraževanja odraslih in andragogike.

Skupščina je soglasno potrdila predlog in podelila ta častni naziv Tilki Blaha, Štefanu Huzjanu,
prof. dr. Ivanu Kejžarju, prof. dr. Ani Krajnc, Marjanu Lahu, Dunji Simsič, mag. Jožetu Valentinčiču
in Mariji Vogrič.
Udeleženci Skupščine so poslušali utemeljitve o častnem članstvu za vsakega častnega člana,
prisotnim častnim članom sta predsednica Skupščine in predsednik ADS podelila listine o častnem
članstvu. Odsotnim – povečini so odsotnost opravičili zaradi bolezni ali drugih zadržkov – bodo
listine izročene naknadno.
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Sklepanje o višini članarine v ADS

Skupščina je sprejela sklep, da se od 1. januarja 2008 določi nova višina članarine, ki bo znašala
16 EUR za člane in 8 EUR za upokojence. Študentje bodo, tako kot doslej, oproščeni plačila
članarine, prav tako tudi častni člani.
9. Strokovna razprava o temi: strokovne razprave in posveti ADS.
V razpravi naj bi udeleženci povedali svoja stališča in predlogre glede:
 tem za strokovne razprave
 načinov izpeljave strokovnih razprav in posvetov
 načinov motiviranja udeležencev za razprave
Razpravo je moderirala Ema Perme.
Ker se je po celodnevnem delu na konferenci udeležencem skupščine poznala utrujenost, je bila
načrtovana strokovna razprava o vsebini in načinih izpeljave Strokovnih razprav in posvetov ADS –
te naj bi društvo v prihodnosti organiziralo vsak mesec – krajša kot bi si po svojem pomenu
zaslužila. Ker ni bilo pričakovati pomembnejših ugotovitev, je predsednica skupščine razpravo
končala s sklepom, da jo bo treba izpeljati ob drugi, časovno ustreznejši priložnosti.
10. Drugo
Skupščina je potrdila predlog izvršilnega odbora, da se seznam članov ADS še v letošnjem letu
izčisti v skladu z določbami Pravilnika, ki predvideva, da se po opominu za plačilo članarine in
opozorilu, da bo sledilo črtanje iz seznama članov, člana izbriše iz seznama.

Priloge:
1. Pprogram poteka skupščine
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Poročilo o realizaciji programa ADS v letu 2007
4. Finančno poročilo za leto 2006
5. Program ADS za leti 2007 in 2008
6. Izhodišča za spremembo Pravilnika

