
 

ZAPISNIK 
sestanka IO ADS 
 

Datum: 12. 9. 2017 

Kraj in čas: Glotta Nova d.o.o. ob 16:30 

 

Prisotni: Ida Srebotnik, Maja Povše, Špela Močilnikar, Irena Suhadolc 
Odsotni: Tanja Možina, Breda Podboj 
 
 
Dnevni red: 

1. Delo ADS do konca leta 2017 

2. Razno 

 

Ad. 1: 

Ida Srebotnik je predstavila 2 projekta, ki sta predvidena za realizacijo v letošnjem letu in so 

na razpisu MIZŠ sofinancirana. Ostali projekti, ki smo jih prav tako prijavili na razpis niso bili 

odobreni za sofinanciranje, zato jih ne bomo mogli realizirati kot  je bilo predvideno v 

letošnjem letu, čeprav smo jih načrtovali v planu aktivnosti ADS za leto 2017. 

Do konca leta 2017 bomo predvidoma realizirali:  

 

1.1. Mednarodno strokovno srečanje: Kako se izkušnja begunstva dotika naših življenj 

Za mednarodno srečanje, ki bo potekalo v prostorih Državnega sveta, je potrebno določiti 

datum, predvidoma je to november. Vsebina dogodka še ni povsem dorečena. Kdor bi se še 

želel na kakršen koli način pridružiti pri organizaciji in izpeljavi dogodka, vljudno vabljen. 

Zaenkrat pri dogodku sodelujejo Ida Srebotnik, Tanja Možina, dr. Marija Mikačič Turnšek in 

Irena Suhadolc. Načrtujemo, da se bo dogodka udeležilo okrog 80 udeležencev. Razmisliti je 

potrebno še o kotizaciji. 

1.2. Usposabljanje: Izobraževanje odraslih v strategijah razvoja regije in občin 

Nosilka je Olga Drofenik, usposabljanje bo izvedeno v oktobru 2017.Udeležba je predvidena 

za občine, ki so pripravljene v sodelovanju z LU pripraviti kratkoročni oz. dolgoročni načrt 

izobraževanja. Dogodek bo trajal največ 7 pur in bo organiziran v oktobru v ACS. 

 

Ostali dogodki: 

- Maja Povše bo imela 20. 10. 2017 referat na BIC. Predstavila bo program Inkuzije, ki 

ga izvajamo v ADS 

- Posvet »Gradimo mostove«, ki je že tretjič- tradicionalen,  bo potekal  od 25. 10. 

2017 do 27.10 2017 v Skopju. Iz ADS se bo dogodka udeležila Ida Srebotnik, iz ACS 

mag. Peter Beltram in mag. Zvonka Pangerc Pahernik. Dve udeleženki sta iz LU. 

- Z NIJZ smo se  dogovorili  o izpeljavi posameznih modulov izobraževalnega programa 

Inkluzija odraslih s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih za njihove 

zaposlene. 

 

SKLEP 1:  

Posvet o beguncih bo potekal v prvi polovici novembra, predlagani datum je sreda, 15. 11. 

2017, rezervni datum sreda, 8. 11. 2017. Datum bo določen po dogovoru z DS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLEP 2: 

Špela Močilnikar kontaktira socialno podjetje Skuhna in se pozanima o možnostih 

sodelovanja na posvetu. Prav tako o tem, ali bi kdo od njih predstavil svojo izkušnjo (teme: 

možnosti 

izobraževanja, usposabljanje delavcev). Ida Srebotnik se bo s posredovanjem Marije Mikačič 

Turnšek pogovorila v DS glede organizacije posveta na predviden datum. I.S. je že tudi 

poslala povabila o sodelovanju v Avstrijo in Hrvaško. Italijo bo kontaktirala Jelica Pegan 

Štemberger. 

Ostale člane ADS se pozove k sodelovanju pri organizaciji posveta, ki bo izvedbeno in 

organizacijsko kar zahteven. 

 

Ad. 2: 

2. Dr. Marija Turnšek Mikačič je nova članica ADS in se je že aktivno vključila v pripravo 

posveta o migrantih-beguncih… 

 

3. Ida Srebotnik je predstavila nov razpis Ministrstva za delo, družino… o možnostih 

lažjega zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami. Ugotoviti je potrebno , če bi bil razpis 

zanimiv za prijavo našega  program o Inkluziji odraslih s posebnimi potrebami. Menimo, da 

so delodajalci premalo seznanjeni s posebnimi potrebami, zato je potrebno v prihodnje 

razmisliti o izvedbi programa izobraževanja tudi  za delodajalce. 

 

4. Člani IO so po razpravi sklenili, da se ADS novičke z novim letom 2018  priključijo 

novičkam 

ACS-a v obliki tematske strani, ker je odziv naših članov za prispevke zelo slab, vsebine se 

velikokrat ponavljajo z vsebinami ACS novičk.. O tem smo se že pogovarjali z uredništvom 

ACS novičk in so predlagali, da se dokončno odločimo in pogovorimo z novim letom. Do 

konca letošnjega leta naj bi izšla tako še ena številka novičk ADS. 

 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18:00. 

 

 

Ljubljana, 22.9.2017     zapisala tajnica ADS: 

        Irena Suhadolc 


