Ljubljana, 25. maja 2010

ZAPISNIK LETNE SKUPŠČINE ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE
Maribor 19. 5. 2010
Skupščina je potekala v sredo, 19. maja 2010 od 16.15 do 17.45 ure, v Izobraževalnem centru Academia,
Glavni trg 17, Maribor.
Predlagani dnevni red:
1.
2
3
4
5
6
7

odprtje skupščine in otvoritveni pozdrav predsednika ADS (dr. Zoran Jelenc)
predlaganje in izvolitev: delovnega predsedstva.
obravnava in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Skupščine (14. maja 2009)
poročilo predsednika IO ADS o delu društva v letu 2009
finančno poročilo
poročilo nadzornega odbora
razprava o poročilih 9 program dela ADS v letu 2010

8 program dela ADS za l. 2010
9 sprejetje novih Pravil ADS
10 sprejetje novih pravilnikov: Pravilnika o materialnem in finančnem poslovanju in Pravilnika o delu
častnega razsodišča

11 podelitev listin novim častnim članom ADS
12 aktualna vprašanja, ki zadevajo ADS in izobraževanje odraslih v Sloveniji – razprava, pobude in
predlogi.
13 sklepne ugotovitve in konec skupščine.
Gradivo za skupščino je bilo članom društva posredovano vnaprej po e-pošti in z navadno pošto ter
objavljeno na spletnih straneh ADS.
Potek skupščine:
K1)
Predsednik Andragoškega društva Slovenije, dr. Zoran Jelenc, je pozdravil navzoče in odprl delo Skupščine
ter predlagal delovno predsedstvo.
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K2)
Za delovnega predsednika Skupščine je bil imenovan g. Ernest Vodopivec, za članici pa mag. Alenka Golob
in ga. Nada Klučar.
G. Ernest Vodopivec je prevzel predsedovanje. Predsedujoči ugotavlja, da je Skupščina sklepčna.
K3)
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Predsednik Skupščine je ugotovil, da je v drugem sklicu Skupščina sklepčna, saj je prisotnih več kot 10 članov
društva, kar je v skladu z sklepom o dopolnitvi Pravil, sprejetim na Volilni skupščini ADS, 14. maja 2009.

Sklepi iz zapisnika Skupščine l. 2009 so bili realizirani, realizirano je bilo tudi načrtovano decentralizirano
delovanje ADS – ustanavljanje komisij in sekcij, približevanje vodstva društva različnim krajem po Sloveniji ,
saj je bilo v preteklih letih do danes izpeljanih 11 posvetov po vsej Sloveniji (Ptuj, Murska Sobota, Maribor,
Velenje, Novo mesto, Črnomelj, Jesenice, Postojna, Nova Gorica, Tolmin in Koper). Do danes pa še ni
prišlo do dogovora o sourejanju revije Andragoška spoznanja.
Prisotni člani na skupščini so soglasno potrdili Zapisnik letne in volilne skupščine ADS iz leta 2009.
Predlagano je bilo, da se v nadaljevanju udeležencem Skupščine predstavijo vsa poročila in program dela,
razprava pa poteka skupaj o vseh predloženih poročilih in programu.
K4)
Predsednik IOADS, dr. Zoran Jelenc, je predstavil poročilo o delu ADS v letu 2009. Poglavitne ugotovitve:
 v letu 2009 je društvo delovalo v skladu s Programom in usmeritvami v obdobju 2009-2013, ki so bile
sprejete na Skupščini aprila 2009;
 decentralizacija poteka, krepi se delo že delujočih komisij in sekcij, ustanavljajo se nove;
 ADS si redno in v povezavi z drugimi tremi asociacijami za izobraževanje odraslih v Sloveniji prizadeva
za reševanje vprašanj sistemske ureditve izobraževanje odraslih v Sloveniji v pogostih stikih in razpravah s
predstavniki MŠŠ. Po mnenju predsednika se zadeve sicer zboljšujejo, vendar zelo počasi;
 posebej velja izpostaviti delo Komisije za strokovne razprave in pogovore, ki je bila pod uspešnim
vodenjem dr. Petre Javrh zelo aktivna in uresničuje temeljno strokovno poslanstvo društva; organizirana so
bila 4 srečanja po različnih krajih v Sloveniji, pogovor s častnimi člani ADS – Srečanje spominov, ki bo
objavljeno v obliki monografije; na 11 posvetih so bile obravnavane različne teme in promovirana strategija
veživljenjskosti učenja v Sloveniji, na posvetih v l. 2010, so bila obravnavana izhodišča za opredelitve
izobraževanja odraslih pri pripravi nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji;
 tudi druge komisije so se konstituirale in si lahko obetamo njihovo uspešno delovanje v prihodnosti;
posebno intenzivno je zastavljeno delo v Komisiji za informativno in publicistično dejavnost, kjer je dana
pobuda za ustanovitev e-novičk, foruma za razprave, poteka prenova spletnih strani (izdelan je načrt za
prenovo), načrtujejo se druge oblike za boljše informiranje članstva;
1. društvo je premalo pozornosti namenilo mednarodnemu sodelovanju in družabnim srečanjem in
aktivnostim med člani, kar bo potrebno v prihodnosti zboljšati. ADS se je dobro povezovalo s sorodnimi
asociacijami v Sloveniji;
2. IO nadaljuje s podeljevanjem nazivov častnih članov in tudi s predlaganjem kandidatov za državno
nagrado MŠŠ na področju izobraževanja odraslih;
 zboljšal se je finančni položaj društva, saj si z izvajanjem projektov s sredstvi Evropske komisije in MŠŠ
zagotovilo stabilen materialni položaj, kar samo s članarinami ne bi bilo mogoče doseči;
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 pripravljena je točnejša evidenca in seznam članov društva; na seznamu je še vedno preko 200 članov,
IO je predlagal, da se iz seznama črta 72 članic in članov, ki se kljub večkratnim pozivom in povabilu ne
odzivajo;
K5)
Predstavljeno je bilo finančno poročilo za l. 2009, ki izkazuje pozitivno poslovanje.
Prihodki v obdobju 2009 so bili 9.667,97 € in odhodki v istem obdobju 5.389,34 €. Tako je znašal presežek
prihodkov nad odhodki v letu 2009 4.156,30 € in ko odštejemo še obveznosti za davek iz dohodka, dobimo
za obdobje 2009 pozitivno razliko 3.382,84 €. Stanje denarnih sredstev na računu na dan 31.12.2009 je bilo
5.344,03 €.
Društvo bo lahko uresničilo načrtovani program, če bomo uspeli na razpisu MŠŠ, na katerem smo prijavili 4
naloge.
K6)
Poročilo Nadzornega odbora ADS o poslovanju društva v letu 2009 je podal predsednik nadzornega odbora
mag. Andrej Sotošek, gradivo je bilo predloženo. Ugotovitve: poslovanje društva je bilo zakonito; sredstva
so se trošila gospodarno; poslovanje društva je bilo pozitivno; finančno poslovanje je bilo zakonito; pravice
članov društva niso bile kršene. Morali bi izboljšati administrativno-tehnično poslovanje ADS.
Prisotni člani Skupščine ADS so poročilo soglasno sprejeli.
K7)
Sklep 1:
Prisotni člani ADS na skupščini so soglasno sprejeli Poročilo o delu ADS v letu 2009 in Finančno poročilo
za obdobje 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 in Poročilo Nadzornega odbora ADS ter Program dela za leto 2010:
K8)
Program dela za leto 2010:
 Program se oblikuje v skladu s predloženimi programi komisij in sekcij. Vse komisije in sekcije so
izdelale programe in pripravile operativne in finančne načrte. (Podrobno prikazano v programih).
 Predlog IO ADS, da se s 1. januarjem 2010 poviša članarina 2010.
Sklep 2:
S 1. januarjem 2010 poviša članarina ADS tza leto 2010 in znaša: za člane, ki so zaposleni: 20 €; za
upokojence: 10 €.
 Predlog IO ADS je tudi, da se izpelje možnost, ki jo dajejo Pravila ADS, to je, da društvo povabi k
sodelovanju kolektivne člane. Za njih se določi članarina, ki se razlikuje od individualne članarine.
Sklep 3:
Kolektivna članarina znaša: za profesionalne, pridobitne organizacije: 100 €; za nevladne, prostovoljske
organizacije: 50 €.
K9)
Nova Pravila ADS so pripravljena s pomočjo pravne službe CNVOS. Glavne novosti so: nanovo opredeljeni ali
izčiščeni cilji in naloge, odprava podružnic (z ohranitvijo možnosti njihove ponovne ustanovitve), oblikovanje komisij in
sekcij, prilagoditev nekaterih organizacijskih oblik novim zakonskim možnostim (sklic in sklepčnost skupščine), dve
področji bosta opredeljeni v posebnih pravilnikih. Ker se je o mogočih spremembah govorilo že na skupščini l. 2009
se v ni bilo dodatnih predlogov za spremembe.
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Sklep 4:
Skupščina soglasno sprejema nova Pravila ADS.
K10)
Skupščini sta bila v obravnavo in potrditev posredovana dva nova pravilnika: Pravilnik o materialnem in finančnem
poslovanju in Pravilnik o delu častnega razsodišča. Predsednik je v predstavitvi pojasnil, da gre za akta, usklajena z
novostmi na področju zakonodaje, ki ureja delovanje društev.

Sklep 5:
Skupščina soglasno sprejema Pravilnik o materialnem in finančnem poslovanju in Pravilnik o delu častnega
razsodišča.

K11)
Novi častni člani ADS so postali: dr. Jurij Jug, g. Milena Kulovec, g. Ana-Marija Pušnik in mag. Jožko Čuk.
Častnim članom so bile izrečene čestitke in podeljene listino o častnem članstvu.
K 12)
Razprava, pobude in predlogi:
 G. Tadej Pugelj je predstavil projekt 'Mreženje nevladnih organizacij na področju izobraževanja in
usposabljanja', ki poteka pri Ministrstvu za javno upravo. Predlagal je, da se ADS – kot strokovni potencial,
ki ga tvorijo člani – , vključi v projekt. Gre za krepitev partnerstva in možnost, da se ADS vključi v mrežo
nevladnih organizacij.
Pobuda je bila s strani udeležencev Skupščine sprejeta ugodno. ADS mora biti prisotno na čim več
področjih, zelo smiselno je povezovanje društva s čim več partnerji navzven – z nevladnimi organizacijami.
Tudi možnosti organizacije izobraževanja za nevladne organizacije so zelo smiselne. V Sloveniji imamo
zelo veliko društev, ki pa so med seboj slabo povezana. Država pozablja na nevladne organizacije.
prouči predlog in sprejme stališča glede ponujenega sodelovanja.
Sklep 6:
IO ADS prouči se možnost, da se oblikuje posebna sekcija, ki bo delovala na tem področju.
 Decentralizacija dejavnosti društva se je izkazala za pozitivno, potrebno pa je veliko koordinacije
predsednika in vodij komisij ter sekcij.
Sklep 7:
Smiselno je povezovanje med komisijami in sekcijami v okviru ADS,
 Ga. Ana Marija Pušnik predlaga, da se društvo seznani z metodo EFT.
Sklep 8:
Predstavitev metode prevzame Komisija SRP, organizira srečanje in razpravo na to temo.
K 13)
Predsednik Skupščine se je zahvalil udeležencem za aktivno sodelovanje na Skupščini, predsednik ADS pa
predsedniku Skupščine za uspešno vodenje Skupščine.
Zapisala: Nada Klučar
Predsednik ADS: dr. Zoran Jelenc
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