ZAPISNIK LETNE SKUPŠČINE ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE (ADS) 2014
Letna skupščina ADS je bila v torek 13. maja 2014 na sedežu društva v prostorih Andragoškega
centra Slovenije v Ljubljani, Šmartinska 134a. Začela se je ob 18.30. in zaključila ob 20.00. uri.
Pred skupščino je potekala strokovna razprava o predlogu javne mreže za izobraževanje
odraslih, začela se je ob 17. uri in zaključila pred pričetkom skupščine.
Razpravljali smo predvsem o spremembi ZOFVI, ki v 4. členu ( sedaj 11. člen ), opredeljuje javno
mrežo za izobraževanje odraslih. V razpravi so se oblikovala številna mnenja za in proti
omenjenemu členu, ki po mnenju večine razpravljalcev ne rešuje ustrezno in celostno javne
mreže za izobraževanje odraslih ter nedosledno upošteva tako Resolucijo o nacionalnem
programu za izobraževanje odraslih kot tudi Belo knjigo in strokovne podlage, ki jih je leta 2009
pripravil ACS.
Ob koncu so prisotni predlagali in imenovali delovno skupino, ki bo pripravila usklajeno mnenje
glede mreže in predlog posredovala na MIZŠ v roku, ko poteče javna razprava. Predlagano je
bilo, da se sporni člen spremeni in dopolni.
Po strokovni razpravi se je začela letna skupščina ADS s predlaganim dnevnim redom.

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
Obravnava in potrditev zapisnika zadnje skupščine, ki je bila 6. 6. 2013.
Poslovno in finančno poročilo za leto 2013 ( Jožica Perme in Ida Srebotnik )
Poročilo nadzornega sveta ADS ( Raduška Žepič )
Načrti za delo ADS do konca leta 2014 ( Ida Srebotnik )
Komisije in sekcije ADS – kako naprej ? ( Ida Srebotnik, vodje sekcij in komisij )
Članstvo in članarine, predlog za izpis članov- neplačnikov ( Nada Klučar)
Predlog aktivnosti za sofinanciranje MIZŠ ( Ida Srebotnik in nosilci nalog)
Razno

Gradivo za skupščino je bilo članom društva posredovano po e-pošti, objavljeno je tudi na
spletnih straneh ADS.
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Potek skupščine:
K1)
Predsednica Andragoškega društva Slovenije Ida Srebotnik, je pozdravila navzoče člane ADS in
predlagala delovno predsedstvo.
Za delovno predsednico Skupščine je bila imenovana mag. Marija Velikonja, za člane
verifikacijske komisije pa Tatjana Rijavec in Špela Močilnikar.
Za zapisnikarico je bila predlagana tajnica ADS Nada Klučar in za overovatelja zapisnika Olga
Drofenik in dr. Zoran Jelenc.
Mag. Marija Velikonja je prevzela vodenje Skupščine; na podlagi podatkov verifikacjske komisije
je ugotovila, da je Skupščina sklepčna.
Prisotni člani so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.
K2)
Tajnica ADS Nada Klučar je predstavila zapisnik zadnje - volilne skupščine ADS, prisotni člani ADS
na zapisnik niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.

K3)
Poslovno in finančno poročilo za leto 2013 sta predstavili predsednica društva Ida Srebotnik in
računovodkinja Jožica Perme.
Podrobna vsebina poslovnega in finančnega poročila je razvidna v prilogi k zapisniku skupščine.
Pomembni poudarki iz poročila, ki jih je navedla predsednica pa so naslednji:
 Novo vodstvo društva se je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev odločilo, da se do
nadaljnjega ne financira več administrativnih del, ki jih je potrebno opraviti za delovanje
društva.
 Finančna sredstva pridobljena od MIZŠ za prijavljene projekte 2014 v višini 7.200 evrov
so strogo namenska, za delovanje društva so na razpolago le finančna sredstva, ki jih
društvo pridobi od članarin individualnih in kolektivnih članov.
 Predsednica društva je posebej pohvalila delo komisije za izobraževanje odraslih s
posebnimi potrebami, katere vodenje je prevzela ga. Maja Povše ter delo komisije za
informiranje in publicistično dejavnost, ki skrbi za redno izdajanje glasila ADEES in s tem
za informiranje članov o delovanju in aktivnostih društva.
Jožica Perme, ki skrbi za vodenje računovodstva društva je poudarila, da je društvo leto 2013
zaključilo z negativnim finančnim rezultatom, ki pa smo ga uspeli pokriti iz rezer.
Več konkretnih podatkov o višini prihodkov in odhodkov društva pa lahko najdemo v poročilu, ki
je priloga zapisniku.
Seznanjemi smo bili tudi o višini sredstev, ki smo jih v letu 2013 dobili s članarinami
individualnih in kolektivnih članov.
2

Prisotni člani ADS so soglasno potrdili Poslovno in finančno poročilo za leto 2013.
K4)
Poročilo Nadzornega odbora ADS o poslovanju društva v letu 2013 (glej prilogo zapisnika) je
zaradi odsotnosti predsednika nadzornega odbora mag. Andreja Sotoška, predstavila članica
nadzornega odbora Raduška Žepič.
Ugotovitve:
Poslovanje društva je bilo zakonito, Poslovno in finančno poročilo je brez posebnosti, le odhodki
so bili večji od prihodkov. Negativen finančni rezultat je bilo mogoče pokriti iz rezerv.
Prisotni člani ADS so soglasno potrdili Poročilo Nadzornega odbora ADS.
K5) načrt dela in
K6) komisije in sekcije
Podrobneje je načrt dela ADS do konca leta 2014 predstavila predsednica društva Ida Srebotnik
v gradivu, ki je priloga zapisniku z naslovom »Smernice programa dela ADS do konca leta 2014«.
Nekaj poudarkov iz programa dela:
 Naše delo bo osredotočeno na ureditev članstva v društvu in plačevanje članarine.
 Dejavnosti društva bodo obsegale tudi aktivnosti izven vsebin in okvira obstoječih komisij
in sekcij.
 IOADS je na svoji seji predlagal naslednje sklepe glede komisij in sekcij:
 Pokazalo se je, da je zanimanje članov za določene aktivnosti samo v okviru 2-3
komisij oziroma sekcij in te komisije oziroma sekcije so tudi aktivne.
 Predlog IOADS je, da komisije in sekcije poimenujemo kot področje dela za
posamezno aktivnost.
V posameznem področju sodelujejo vsi člani društva, predsednik določenega
področja pa aktivno vključuje posameznike glede na potrebe, tematiko,….
 Ob ukinitvi komisij in sekcij bo potrebno spremeniti Pravila ADS.
 Trenutno je zelo pomembno področje dela ADS mednarodno sodelovanje. Poteka veliko
aktivnosti, naše društvo vseh ne uspe spremljati in se odzivati nanje. Predsednica mag.
Zvonka Pangerc Pahernik je zelo zasedena, zato ji bodo v bodoče pomagale članice:
Hilda Dijak in Špela Močilnikar, pri informacijah za mednarodno sodelovanje pa tudi dr.
Dušana Findeisen.
K7)
Tajnica ADS Nada Klučar je poročala o stanju glede članstva v društvu in problematiki
poravnavanja članarin. Pri tem so sodelovali tudi prejšnji predsednik društva dr. Zoran Jelenc, ki
zelo dobro pozna problematiko in si je ves čas prizadeval zadevo urediti, računovodkinja Jožica
Perme, ki skrbi za pošiljanje položnic in pregled plačevanja članarin in Špela Močilnikar, ki skrbi
za ažuriranje seznamov članov.
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Ugotovitve so naslednje:
 Meseca februarja 2014 je bilo na seznamu društva evidentiranih 95 individualnih članov,
ki so dolžni poravnati članarino.
 Položnice smo poslali 95 članom, od tega jih je 56 imelo poravnane vse obveznosti za pretekla
leta, 39 članov pa ne.




Rednim plačnikom ( 56 članom) smo poslali položnice za plačilo članarine 2014.
39 članov pa smo prosili, da lahko poravnajo svoj dolg za nazaj, če želijo še ostati člani
ADS. V nasprotnem primeru pa naj sporočijo svojo odločitev, da ne želijo biti več naši
člani in jih bomo črtali iz seznama.

Rezultat pošiljanja položnic in obvestil;








Po računovodski evidenci je do skupščine poravnalo članarino 2014, 33 članov.
23 članov še ni poravnalo članarine za leto 2014, ponovno jim bomo poslali obvestilo
ter jih prosili, da poravnajo svoj dolg.
Samo 2 člana društva sta poravnala svoj dolg za nazaj, ostalih 37 pa se ni odzvalo.
Predlagamo, da predsednica društva osebno kontaktira z določenimi člani iz tega
seznama in da se skupaj dogovorijo za izpis iz društva, saj se že več let niso odzvali na
nobeno naše obvestilo in prošnje.
V vsakem primeru pa jih vljudno povabimo, da so ponovno dobrodošli v društvu, če se
bodo morda kasneje tako odločili.
Po prejemu teh odgovorov od predsednice društva, bomo določene člane izpisali iz
društva in jih o tem pisno obvestili.

Člani ADS so soglasno sprejeli sklep, da postopamo v skladu z navedbami pod točko 7.

K8)
Za prijavljene aktivnosti na MIZŠ za leto 2014 je društvo dobilo 7.200 evrov. Predvidene so
naslednje aktivnosti:
 priprava monografije spominov andragogov in forum na aktualno temo / nosilka naloge
je dr. Petra Javrh /
 organizacija fokusne skupine s slovenskimi župani / nosilka Olga Drofenik /
 izobraževanje iziobraževalcev za uspešno inkluzijo udeležencev s posebnimi potrebami v
izobraževanju / nosilka Maja Povše /
 priprava mednarodne konference v sodelovanju z zvezami in društvi za IO iz bivših
jugoslovanskih republik / nosilka Ida Srebotnik /.

Prisotni člani ADS so soglasno potrdili programe, ki jih je predstavila predsednica.
Dr. Zoran Jelenc se je vključil v razpravo z mnenjem o zelo različnem in krivičnem načinu delitve
sredstev MIZŠ; opozoril je, med drugim, da se s temi sredstvi sofinancira tudi profesionalne
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organizacije (to sta ZLUS in Unierzum), ne le prostovoljske; profesionalne organizacije imajo
lastne dohodke, dobijo pa precej več sredstev kot prostovoljske. Pozvati je potrebno MIZŠ, da
pojasni kriterije za tako delitev sredstev.

K9) Razno
I.
Dr. Zoran Jelenc je napisal javno pismo, v katerem se odziva na predlog Zakona o visokem
šolstvu. Vsebino pisma bomo objavili na naši spletni strani, poslali smo ga tudi na MIZŠ.
Posebej je poudaril, da je v zakonu sicer pohvalno, da se lahko vsakdo enkrat v življenju
izobražuje v visokošolskem izobraževanju, nikakor pa se ne strinja z novimi poimenovanji prej
»izrednega študija«, z novim izrazom 'delni študij'.
II.
Mag.
Klavdija
Markež
mesto. Predlagamo, da
Majo Povše.

je
prosila
namesto nje

za
razrešitev,
imenujemo za

ker
je
zamenjala
članico IOADS članico

delovno
društva

III.
Člani ADS so se na skupščini strinjali s predlogom IOADS, da predlagamo za Nagrado RS za
šolstvo za leto 2014, za področje izobraževanja odraslih mag. Zvonko Pangerc Pahernik.
IV.
Udeleženci skupščine predlagajo povišanje članarine za leto 2015. IOADS pooblastijo, da
predlaga odstotek povišanja članarine za individualne in za kolektivne člane.

Zapisala :
Nada Klučar
Overovatelja zapisnika:
 Dr. Zoran Jelenc______________________
 Olga Drofenik ______________________

Ljubljana, 21. maj 2014
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