
 
 

FINANČNO IN POSLOVNO POROČILO ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE ZA LETO 2013 
 

Andragoško  društvo Slovenije je prostovoljno, nevladno, nepridobitno združenje s statusom društva 

v javnem interesu.  Njegovi člani so predvsem posamezniki in pravne osebe, ki delajo in so aktivni v 

izobraževanju odraslih. 

1. DELOVANJE ADS V LETU 2013 
 

Osnovni namen ADS: 

 uveljavljanje in zastopanje strokovnih in znanstvenih spoznanj s področja izobraževanja 

odraslih in njihovo promoviranje 

 organiziranje strokovnih razprav in pogovorov, ki omogočajo dialog med strokovnjaki in 

praktiki 

 spodbujanje sodelovanja med posamezniki in organizacijami za izobraževanje, ostalimi 

društvi in združenji ter ACS, CPI, univerzami, zavodi  in ministrstvi 

 seznanjanje strokovne javnosti o spoznanjih, razvoju in izkušnjah v izobraževanju odraslih 

 sodelovanje pri pripravi predlogov in rešitev za zakonsko urejanje izobraževana odraslih na 

nacionalni ravni in odzivi na aktualna vprašanja v izobraževanju odraslih 

 informiranje članstva o aktualnem dogajanju v izobraževanju odraslih ( posveti, srečanja, 

forumi, sestanki) , izdajanje glasila ADS in objave na spletni strani ADS 

 mednarodno sodelovanje ( smo člani EAEA ), sodelovanje na konferencah in posvetih 

 samostojno in partnersko sodelovanje pri projektih in v raziskovalnih nalogah s področja 

izobraževanja odraslih 

Organiziranost in glavne aktivnosti društva v letu 2013: 

Za nemoteno delovanje društva sta odgovorni predsednica ADS Ida Srebotnik in tajnica Nada Klučar. 
Računovodstvo vodi pogodbeno Jožica Perme, za urejanje spletnih strani skrbi Mihaela Koštomaj, 

urednica e- glasila, ki ga izdaja ADS je Darja Zorko Mencin.  

Vse odločitve,  naloge,  načrti dela in poročila se potrjujejo in sprejemajo v izvršilnem odboru ADS in 

enkrat letno na skupščini ADS. 

Delo v ADS poteka  v komisijah in sekcijah, ki jih vodijo člani ADS, v njihovo dejavnost, pa se po 

interesu, vključujejo vsi ostali člani ADS. 

 



 

Aktivnosti  komisij in sekcij v letu 2013: 

 KOMISIJA ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA – vodi jo Dr. Zoran Jelenc, se je odzivala predvsem na 

aktualno zakonsko urejanje izobraževanja odraslih ( sodelovanje pri pripravi normativov in 

standardov v IO, pripombe na predlog Zakona o visokem šolstvu, pogovor o problematiki v IO 

z ministrom za šolstvo, znanost in šport Dr. Pikalom, priprava predlogov in pripomb na 

ReNPO 2013- 2020, končanje dela v projektu ACS »Presoja vpliva združevanja občin z vidika 

sprememb in pristojnosti lokalnih skupnosti na omrežje ustanov za izobraževanje odraslih » 

 KOMISIJA ZA STROKOVNE RAZPRAVE IN POGOVORE-vodi jo Dr. Petra Javrh, pripravlja 

strokovne razprave, forume in srečanja, kjer si izmenjujejo znanje in izkušnje strokovnjaki in 

praktiki z različnih področij izobraževanja odraslih. Tako je potekala razprava o kompetencah 

in poklicu andragoga oz. izobraževalca odraslih. V letu 2013 je bilo sicer delo komisije 

osredotočeno na realizacijo aktivnosti, ki jih sofinancira MIZŠ, to je pripravo monografije 

Spomini slovenskih andragogov in pripravo foruma andragogov in pedagogov. 

 SEKCIJA ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI- Po nepričakovani smrti vodje sekcije Alenke 

Golob je prevzela delo sekcije Maja Povše, ki ga tudi uspešno nadaljuje. Sekcija je pripravila 

prenovljen program dela sekcije, z željo, da se poveže z ostalimi aktivnimi posamezniki in 

organizacijami, ki se ukvarjajo z odraslimi s posebnimi potrebami. Odziv povabljenih 

strokovnjakov k sodelovanju, s področja dela z osebami s posebnimi potrebami,  je bil 

nepričakovano dober. Glavna naloga sekcije je realizacija sofinanciranega ( MIZŠ ) programa 

izobraževanja za organizacije in izobraževalce odraslih, z namenom ozavestiti in seznaniti 

izobraževalce s posebnostmi  odraslih udeležencev  izobraževanja  s posebnimi potrebami.   

 KOMISIJA ZA INFORMACIJSKO IN PUBLICISTIČNO DEJAVNOST- vodi jo Darja Zorko Mencin, je 

zadolžena za informiranje in obveščanje članov  ADS o dejavnostih v društvu, aktualnih 

dogodkih v  izobraževanju odraslih, vidnih aktivnostih in dosežkih članov. Informiranje poteka 

na spletnih straneh ADS in izdaji e- novičk ADS ter občasno tudi po elektronski pošti. S 

prispevki sodelujejo aktivnejši člani ADS. Komisija si prizadeva, da bi ažurno obveščala člane o 

dogajanjih doma in v svetu v izobraževanju odraslih. 

 KOMISIJO ZA MEDNARODNO SODELOVANJE vodi Zvonka Pahernik Pangerc. Skrbi za 

obveščanje o mednarodni dejavnosti in dogodkih v izobraževanju odraslih. ADS je tudi član 

mednarodnega združenja za izobraževanje odraslih ( EAEA ). Na tem področju se odpirajo 

številne možnosti za sodelovanje ADS in njegovih članov v mednarodnih projektih, na 

konferencah , izmenjavah itd… 

 KOMISIJA ZA DRUŽABNE DEJAVNOSTI- vodita jo Nada Klučar in Ida Srebotnik, je začela z 

delom šele v drugi polovici leta in organizirala kar nekaj dogodkov, vendar je odziv članov 

zelo skromen.  Zanimive  načrte imamo  tudi v prihodnje, želimo povezovati člane  

v neformalnih interesnih dejavnostih in v raznih zanimivih srečanjih , ker verjamemo, da  

vplivajo tudi na bolj uspešno delo in povezovanje na strokovnem - formalnem področju dela  

ADS. 

 SEKCIJA ZA PRAVIČNOST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH- vodi jo Olga Drofenik je pripravila 

uspešen forum in razpravo o sofinanciranem projektu » Pravičnost kot enakost dostopa do 

izobraževanja, ravnanja z odraslimi in  enakost rezultatov učenja«, zanimiva  poročila in 

posebej pripravljene objave o rezultatih projekta, ki so objavljeni kot zloženke na spletnih 

straneh ADS.  



 Programe dela so pripravili še v SEKCIJI ZA KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU , ki jo vodi Nada 

Klučar, SEKCIJI ZA IZOBRAŽEVANJE V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH, ki jo vodi Tadej Pugelj in 

sekciji za ŠTUDENTE ANDRAGOGIKE , vodi jo Špela Močilnik.  

 

Člani ADS so v letu 2013 sodelovali tudi kot predavatelji, poročevalci, moderatorji itd..na 

konferencah in strokovnih srečanjih v organizaciji ostalih društev za IO , ACS ter MIZŠ ter kot 

partnerji in strokovni sodelavci na mednarodnih dogodkih in v projektih. Aktivni so bili tudi v 

medijih oz. v objavah strokovnih in drugih aktualnih  prispevkov s področja izobraževanja 

odraslih. 

 

2. FINANČNO POSLOVANJE ADS 
 

 ADS se financira predvsem iz članarin in prispevkov iz dohodnine 

 Sofinanciranih  aktivnosti in projektov- kandidiramo s prijavami na  javne razpise o 

sofinanciranju izobraževanja odraslih s strani MIZŠ in ACS 

 ADS nima redno zaposlenih, zato nima stroškov dela 

 Društvo ni zavezano k revidiranju računovodskih izkazov 

 Društvo tudi nima delnic ali drugih kapitalskih povezav, računovodstvo pa se vodi skladno z 

Zakonom o računovodstvu v RS, ki je določen za društva 

 Finančno poslovanje redno nadzira predsednica društva, ki je tudi podpisnik finančnih 

dokumentov. 

V prilogi je pregled finančnega poslovanja društva ADS v letu 2013 ( Bilanca stanja ). V bilanci stanja 
so razvidna denarna sredstva na računu, ki znašajo zadnjega dne v letu 2013  2.964,96 EUR. Društvo 
nima zalog materialnih sredstev in blaga. Splošni sklad ADS, ki je obvezna rezerva, znaša 319,38 EUR. 
Prihodki članarin v letu 2013 so bili 2.060,00 EUR, prihodki iz sofinanciranja ( proračun ) prijavljenih 

aktivnosti 3.502,72 EUR, prihodki od državnih subvencij in dohodnine so 440,24 EUR, bančnih obresti 

je bilo za  2.04 EUR, prihodkov od dotacij in storitev ni oz. so 0 EUR. 

V letu 2013 so odhodki presegli prihodke, zato smo izgubo 79,56 EUR krili iz društvenega rezervnega 

sklada. 

Podrobno finančno poročilo je razvidno iz priloge. 

 

Poslovno in finančno poročilo pripravili : 

Predsednica ADS  

Ida Srebotnik 

 

Računovodkinja  za ADS  

Jožica Perme 
 

 

V Ljubljani, marec 2014 


