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ZAPISNIK LETNE SKUPŠČINE ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA 

SLOVENIJE 

 

Čas in kraj: 29. 2. 2016 ob 16.30 uri, Andragoški center Slovenije, 

Šmartinska 134 a, Ljubljana 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine 

2. Potrditev zapisnika zadnje skupščine, 20. aprila 2015 

3. Poslovno in finančno poročilo o delu ADS v letu 2015  

4. Poročilo nadzornega sveta ADS 

5. Poročilo častnega razsodišča ADS 

6. Načrt dejavnosti ADS v letu 2016 

7. Razprava o predstavljenih poročilih in o predlogu dejavnosti ADS v letu 2016 

8. Podelitev častnega članstva ADS Cirilu Baškoviču 

9. Trenutek za počastitev jubileja dolgoletne in častne članice ADS Mirjam Perovič Sattler 

10. Razno oz. razprava Kako razširiti »epidemijo večje aktivnosti med člani« 

 

Potek skupščine:  

 

K1)  

Predsednica ADS, Ida Srebotnik, je pozdravila navzoče člane ADS in predlagala delovno 

predsedstvo. Za delovno predsednico Skupščine je bila predlagana Olga Drofenik, za 

zapisnikarico Špela Močilnikar, za overovitelja zapisnika pa Zoran Jelenc in Jelica Pegan 

Štemberger. 

Prisotni so soglasno potrdili predlagano delovno predsedstvo. Delovna predsednica je 

prevzela vodenje Skupščine; ugotovila je, da je Skupščina sklepčna. Prisotne je seznanila z 

dnevnim redom in predlogom, da se točko 8 iz objektivnih razlogov prestavi na drugo 

priložnost.  

 

SKLEP 1: Olga Drofenik je imenovana za delovno predsednico Skupščine, Špela Močilnikar 

za zapisnikarico, Zoran Jelenc in Jelica Pegan Štemberger pa za overovitelja zapisnika. 

Skupščina je sklepčna. Predlagani dnevni red, z umikom 8. točke, je soglasno sprejet. 
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K2)  

Tajnica ADS Špela Močilnikar je predstavila zapisnik zadnje skupščine 20. aprila 2015 

(priloga 1). Prisotni člani ADS na zapisnik niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili. 

 

SKLEP 2: Zapisnik skupščine z dne 13. 5. 2014 je soglasno potrjen. 

 

K3)  

Poslovno in finančno poročilo ADS za leto 2015 sta predstavili predsednica društva Ida 

Srebotnik in računovodkinja Jožica Perme. Podrobna vsebina poslovnega in finančnega 

poročila je razvidna iz prilog k zapisniku skupščine (prilogi 2). Prisotni člani ADS so soglasno 

potrdili Poslovno in finančno poročilo za leto 2015. 

 

SKLEP 3: Poslovno in finančno poročilo ADS za leto 2015 je soglasno potrjeno. 

 

K4)  

Poročilo Nadzornega odbora ADS o poslovanju društva v letu 2015 (priloga 3) je predstavil 

predsednik nadzornega odbora mag. Andrej Sotošek. Prisotni člani ADS so soglasno potrdili 

Poročilo Nadzornega odbora ADS. 

Ugotovitve: Poslovanje društva je bilo zakonito, pravice članov društva niso bile kršene. 

Poslovno in finančno poročilo je brez posebnosti, poslovanje ADS je bilo v letu 2015 

pozitivno, prihodki so bili višji od dohodkov. Presežek bo namenjen za dejavnosti društva v 

letu 2016, za aktivnosti, ki še niso končane in potekajo tudi v letu 2016. 

 

SKLEP 4: Poročilo Nadzornega odbora ADS za leto 2015 je soglasno potrjeno. 

 

K 5) 

Poročilo Častnega razsodišča ADS za leto 2015 (priloga 4) je predstavila predsednica 

Častnega razsodišča ADS Marija Vrtačnik. 

Ugotovitve častnega razsodišča ADS: Člani častnega razsodišča so spremljali dejavnosti 

ADS v letu 2015. Delo je potekalo skladno z načrtom in ni bilo potrebe po posebni obravnavi 

kakšnega primera. 

 

SKLEP 5: Poročilo Častnega razsodišča ADS za leto 2015 je soglasno potrjeno. 

 

K 6) 

Predsednica društva, Ida Srebotnik, je prisotne seznanila z načrtom dejavnosti ADS do 

konca leta 2016 (priloga 5). Med načrtovanimi dejavnostmi je omenila organizacijo posveta 
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»Pomen izobraževanja odraslih v moji občini,« kot nadaljevanje projekta fokusnih skupin s 

slovenskimi župani o pomenu izobraževanja odraslih v njihovi občini. Posvet bomo 

organizirali v prvi polovici leta ter v sodelovanju z ACS in Združenjem občin Slovenije. 

Ponovili bomo izvedbo izobraževalnega programa »Inkluzija in izobraževanje odraslih s 

posebnimi potrebami.« Med drugim je omenila tudi izvedbo posveta ali razprave na temo 

»Terminološka vprašanja v izobraževanju odraslih,« izvedbo dveh strokovnih srečanj z 

osredotočenostjo na aktualne tematike (npr. begunci), predstavitev knjige dr. Zorana 

Jelenca, strokovno ekskurzijo v Idrijo, preureditev glasila ADEES, priprave na morebitno 

sodelovanje z Avstrijo v letu 2017, priprave na snemanje filma o Karlu Ozvaldu in pripravo 

novih pravil dela ADS. 

 

K 7) 

Sledila je razprava o predstavljenih poročilih in predlaganemu načrtu dejavnosti.  

Člani so si izrekli pohvalo za opravljeno delo v letu 2015. Glede pridobivanja sredstev za 

izvedbo izobraževalnega program »Inkluzija in izobraževanje odraslih s posebnimi 

potrebami« so člani predlagali, da lahko poizkusimo s prijavo na razpise Ministrstva za javno 

upravo in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pri slednjem lahko 

izobraževalni program prijavimo tudi za točkovanje za napredovanje socialnih delavcev.  

Prisotni so razpravljali tudi o članstvu EAEA, saj članarina predstavlja visok strošek. Ugotovili 

so, da je članstvo v EAEA ključnega pomena za mednarodno sodelovanje in povezovanje pri 

različnih projektih ter zlasti pri oblikovanju evropskih in nacionalnih politik. Prisotni člani so 

vodstvu predlagali, da se usmeri na manj dejavnosti, predvsem na ključne in dobre ter jih 

naredi za prepoznavni znak dejavnosti ADS. Menijo, da je to bolje kot soočanje s 

pomanjkanjem aktivnih članov za delo ob številnih načrtovanih dejavnostih. Člani so 

razpravljali tudi o raziskavi o karierni orientaciji ter o ukrepih in postopkih v zvezi z njo. 

Sklenili so, da se ukrepe izvede. Poročilo o raziskavi se distribuira na ključne naslove in 

organizira se terminološki posvet oz. razpravo. Prisotni so imeli tudi nekaj predlogov za 

imenovanje terminološke razprave, in sicer »Pomisleki o konceptih in poimenovanjih v 

izobraževanju odraslih.« Člani so dali tudi predlog za razpravo ali posvet v naslednjem letu z 

naslovom »Profesionalizacija izobraževanja odraslih.« Člani so se seznanili tudi z novico, da 

je sedaj Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju dostopen tudi v slovenskem jeziku ter na 

spletni strani ACS. Člani so razpravljali tudi o nedavnem dogodku v Kranju glede begunske 

problematike. Ugotovili so, da je potrebno še veliko informiranja in osveščanja vseh 

vključenih, pozivanja k strpnosti ter prizadevanja za integracijo v izobraževanju. 

 

SKLEP 6: Načrt dejavnosti ADS do konca leta 2016 je sprejet. Namesto terminološkega 

posveta se organizira razprava z naslovom »Pomisleki o konceptih in poimenovanjih v 
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izobraževanju odraslih.« Ukrepe, ki so bili načrtovani po izvedbi raziskave o karierni 

orientaciji se izvede in z rezultati raziskave seznani javnost. 

 

K 8) 

Točka 8 je prestavljena in bo realizirana ob prvi priložnosti. 

 

K 9) 

Člani so namenili trenutek za počastitev jubileja dolgoletne in častne članice ADS Mirjam 

Perovič Sattler. Seznanili so se z njenim dolgoletnim delom in prizadevanjem na področju 

izobraževanja odraslih. Trenutek so namenili tudi ogledu fotografij njenih slik, ki so trenutno 

razstavljene v Novi Gorici. 

 

K10) 

Prisotni so bili obveščeni, da se trenutno oblikuje oz. že deluje Forum učečih se Slovenije, ki 

deluje v luči strategije vseživljenjskosti učenja. Želijo si, da bi se v forum vključila večina 

učečih se, saj bi lahko tako prerasel v Združenje učečih se, ki bi si prizadevalo za boljši 

položaj in boljše pravice učečih se. 

 

Zapisala : Špela Močilnikar 

 

Overovila: Zoran Jelenc in Jelica Pegan Štemberger 

 

 

2. 3.2016, v Ljubljani 

 

Priloge:  

Priloga 1: Zapisnik skupščine 20. april 2015 

Priloga 2: Poslovno in finančno poročilo ADS za leto 2015 

Priloga 3: Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju ADS v letu 2015 

Priloga 4: Poročilo Častnega razsodišča ADS za leto 2015  

Priloga 5: Načrt dejavnosti ADS do konca leta 2016 
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Priloga 1: Zapisnik skupščine 20. april 2015 

Dostopno na: Zapisnik-letne-skupščine-ADS-2015.pdf 

Priloga 2: Poslovno in finančno poročilo ADS za leto 2015 

Dostopno na: Poslovno in finančno poročilo ADS za leto 2015 

Priloga 3: Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju ADS v letu 2015 

Dostopno na: Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju ADS v letu 2015 

Priloga 4: Poročilo Častnega razsodišča ADS za leto 2015 

Dostopno na: Poročilo Častnega razsodišča ADS za leto 2015 

Priloga 5: Načrt dejavnosti ADS do konca leta 2016 

Dostopno na: Načrt dejavnosti ADS do konca leta 2016 

 

http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Zapisnik-letne-skup%C5%A1%C4%8Dine-ADS-2015.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Finan%C4%8Dno-in-poslovno-poro%C4%8Dilo-ADS-za-leto-2015.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Poro%C4%8Dilo-nadzornega-odbora-ADS-za-leto-2015.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/08/Poro%C4%8Dilo-%C4%8Castnega-razsodi%C5%A1%C4%8Da-ADS-za-leto-2015.pdf
http://www.andragosko-drustvo.si/o-drustvu/delovanje-drustva/



