
ZAPISNIK 

SA SKUPŠTINE ZAJEDNICE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH RH 

 

Datum održavanja: 4. 4. 2019. s početkom u 18:30 sati 

Mjesto: Piroš Čizma, Suza, Ulica Maršala Tita 101 

 

Predsjednica ZUOO RH, Eržebet Tomić otvorila je godišnju skupštinu i pozdravila sve 

prisutne te predložila sljedeći dnevni red uz napomenu kako je utvrđeno postojanje kvoruma. 

 

Dnevni red: 

1. Aktivnosti ZUOO RH od sjednice Skupštine koja je održana 16. 3. 2018. godine u 

Selcu 

2. Financijski pokazatelji poslovanja Zajednice 

3. Plan aktivnosti ZUOO RH za sljedeće razdoblje od godinu dana 

4. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prešlo na razmatranje pojedinih točaka dnevnog reda. 

 

Ad 1. 

Predsjednica je posebno naglasila aktivno sudjelovanje Zajednice na različitim skupovima, 

konferencijama te ostalim događanjima. Sve aktivnosti detaljno su opisane u novom 

Andragoškom glasniku koji je posebno tiskan i za ovu prigodu. Aktualne teme i istaknuti 

stručnjaci privukli su brojne sudionike na savjetovanje «Budućnost cjeloživotnog učenja u 

Republici Hrvatskoj“. Bila su organizirana brojna predavanja i zanimljive radionice. 

Zajednica je u prošlom periodu sudjelovala na Međunarodnom andragoškom simpoziju na 

temu Cjeloživotno profesionalno usmjeravanje odraslih polaznika i korištenje informacijskih 

tehnologija za unaprjeđivanje rada ustanova u obrazovanju odraslih, na Međunarodnoj 

konferenciji o obrazovanju odraslih s glavnom temom «Upravljanje kvalitetom u obrazovanju 

odraslih“ te Tjednu cjeloživotnog učenja. Članovi Zajednice sudjelovali su u programu 

Curriculum globALE. Posebno je istaknuto kako su ovakva događanja i dalje neophodna u 

smislu stjecanja novih spoznaja, iskustava i razvijanja snažnije povezanosti članica. Zajednica 

surađuje s tijelima Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Ministarstva rada i socijalne skrbi 

RH, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, posebno u pogledu zakonskih 

odrednica, informacija, kao i razmjene istih te redovitog ažuriranja. 

Ad 2.  



Predsjednica je podnijela financijsko izvješće poslovanja Zajednice u prošlom periodu iz 

kojeg je vidljiva transparentnost u namjeni raspoloživih sredstava. 

Druga točka dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena. 

 

Ad 3.  

Zajednica će i dalje ići smjerom jačanja pozicije kao pozitivne spoznajne vrijednosti na 

području obrazovanja, pratit će prijedloge zakonskih odrednica te još aktivnije sudjelovati 

zajedno sa svojim članicama u dogovoru oko istih kako bi se što kvalitetnije i uz međusobnu 

suradnju mogli provoditi procesi učenja i prenošenja znanja. U planu je i izdavanje sljedećeg 

broja Andragoške prakse te priprema nove, već tradicionalne organizacije savjetovanja iduće 

godine kao i dodatna usavršavanja članova Zajednice, stjecanja dodatnih kompetencija te 

sudjelovanja na seminarima i konferencijama. 

Plan aktivnosti je jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 4.  

Svi sudionici skupštine složili su se kako je potrebno napraviti temeljitu reviziju članstva s 

obzirom na (ne)aktivno sudjelovanje u radu Zajednice te ostalim obvezama prema istoj kao 

npr. redovito plaćanje godišnje članarine s naglaskom na otvoreno pitanje i eventualnog 

njenog povećanja. Tijekom provedenog glasanja odlučeno je zadržavanje članarine u istom 

iznosu kao i dosad. 

Zajednica bi trebala ići u smjeru kvalitetnijeg djelovanja te težiti okupljanju radišnih i stručnih 

osoba koje bi pridonijele još snažnijem pozicioniranju iste na dobrobit svih članova.  

Istaknuta je veća potreba sudjelovanja dionika Zajednice na EU projektima. 

Otvoreno je bilo pitanje podrške Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih no 

kako se stavovi nisu mogli usuglasiti konkretnije odluke donijet će se na sljedećim 

sastancima. 

Za uređivanje časopisa, pisanje tekstova i izbor sadržaja u glasniku Andragoška praksa 

pohvaljene su urednice Branka Lukić i Suzana Deak. 

 

Skupština je zaključena. 

 

U Suzi 4. travnja 2019. godine  

 

Ovjerovitelj:                                                                                                    Zapisničar: 

Eržebet Tomić                  Adam Jakov Deak 

                  


