
 

Finančno in poslovno poročilo Andragoškega društva Slovenije za leto 2014 
 

Andragoško društvo Slovenije ( v nadaljevanju ADS ) je prostovoljno, nevladno, nepridobitno 

združenje s statusom društva v javnem interesu. Njegovi člani so predvsem posamezniki  in pravne 

osebe, ki so aktivni v izobraževanju odraslih. Po zadnjih podatkih je v ADS včlanjenih 118 

posameznikov  in 11 organizacij oz. kolektivnih  članov. 

1. Delovanje ADS v letu 2014 
Osnovni namen: 

 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 ( ADEES)  in objave na spletni strani ADS 

 mednarodno sodelovanje ( članstvo v  EAEA ), sodelovanje na konferencah in posvetih 

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

izobraževanja odraslih 

Organiziranost : 

Za nemoteno delovanje društva je odgovoren izvršilni odbor  ADS oz. voljeni predsednica Ida 
Srebotnik in novo imenovana tajnica Špela Močilnikar, ki je v letu 2014 prevzela delo tajnice zaradi 
odstopa Nade Klučar. Računovodstvo oz. finančno poslovanje društva vodi pogodbeno Jožica Perme, 
za urejanje spletnih strani pa je zadolžena tajnica Špela Močilnikar. Glasilo ADEES ureja Darja Zorko 
Mencin. 
Vse odločitve, naloge, poročila in načrti dela se sprejemajo in potrjujejo v izvršilnem odboru ADS in 

enkrat letno na skupščini ADS. 

Delo v ADS poteka po področjih ( tudi imenovanih sekcijah in komisijah), ki jih vodijo nekateri člani 

ADS, posamezniki  pa se vključujejo po potrebi in interesih. 



 

Aktivnosti po področjih v letu 2014 
 

SISTEMSKA VPRAŠANJA: vodi Zoran Jelenc 

V letu 2014 so se nadaljevale aktivnosti in razprave o vprašanjih glede postavitve  javne mreže v 

izobraževanju odraslih. Mnenje ADS se je oblikovalo na javni razpravi, ki smo jo organizirali junija, 

posebna delovna skupina pa je pripravila pisne pripombe  in predloge, posebej na spremembo 11. 

člena ZOFVI, ki smo ga posredovali na MIZŠ. Aktivno smo sodelovali tudi v vseh javnih razpravah o 

problematiki v izobraževanju odraslih in javni mreži za IO, tako na lanskem  jesenskem posvetu za 

izobraževanje odraslih kot tudi na razpravah, ki se nadaljujejo v letošnjem letu v državnem zboru RS 

in na sindikatih, kamor je bila vabljena predsednica Ida Srebotnik, ki je nepristransko in objektivno 

zagovarjala izoblikovana in strokovno argumentirana  stališča ADS . Pri tem smo sodelovali z ostalimi 

združenji in društvi za izobraževanje odraslih ( Skupnostjo SŠ, G.I.Z. in DOIO  ter novim Združenjem 

izobraževalnih svetovalnih središč Slovenije –ZiSS ). 

Predsednica ADS se je pogovarjala o problematiki v izobraževanju odraslih tudi z novo državno 

sekretarko Dr. Andrejo Barle Lakota in vodjo izobraževanja odraslih Katjo Dovžak. Konec leta pa je 

ministrica Dr. Stanka Setnikar Cankar  imenovala posebno posvetovalno skupino, v kateri bo ADS 

zastopala predsednica. 

Andragoško društvo Slovenije od leta 2011 sistematično proučuje izobraževanje odraslih v  lokalni 

skupnosti in upravno organiziranost na državni in lokalni ravni za področje izobraževanja odraslih ( v 

nadaljevanju IO ). V letih 2011 in 2013 sta bila izpeljana dva projekta v sodelovanju z ACS kot  

institucionalnem nosilcu, finančna sredstva pa je zagotovil Urad za šolstvo.  

V letu 2014 smo v interesu , da z začetimi aktivnostmi smiselno nadaljujemo, tako prijavili na  MIZŠ za 

sofinanciranje aktivnost »Fokusne skupine z župani » in prve pogovore izvedli lani novembra. 

Pogovore je pripravila in vodila Olga Drofenik v sodelovanju z Ido Srebotnik. V prvih fokusnih 

skupinah so sodelovali 4 župani. Uspešni prvi tovrstni pogovori z zanimivimi rezultati, so nas 

spodbudili, da bomo z njimi nadaljevali tudi v letu 2015, pri čemer imamo tudi podporo županov in 

Urada za šolstvo na MIZŠ. Po končanih razpravah z župani načrtujemo pripravo nacionalnega posveta 

z župani o izobraževanju odraslih v lokalni skupnosti. 

STROKOVNE RAZPRAVE IN POGOVORI: vodi Petra Javrh 

V letu 2014 nismo organizirali posebnega foruma, ker so bile vse razprave in aktivnosti ADS 

osredotočene predvsem na pripombe in predloge o javni mreži v IO. Vodja tega področja pa je 

nadaljevala s pripravo Monografije Spomini slovenskih andragogov, v okviru aktivnosti, ki je bila prav 

tako predlagana za sofinanciranje na razpisu MIZŠ. Nosilki aktivnosti Petri Javrh smo iz objektivnih 

razlogov podaljšali rok za dokončanje prvega dela monografije do konca letošnjega leta. Tematske 

pogovore načrtujemo tudi v letu 2015. 

DEJAVNOST  ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAM: vodi Maja Povše 

Področje je ohranilo staro imenovanje »sekcija« in tudi v letu 2014 zelo uspešno delalo. 
Pripravili so načrt dela sekcije in aktivnosti v letu 2014 osredotočili na pripravo pilotske izvedbe 
izobraževalnega,  modulsko zasnovanega programa Inkluzivno izvajanje izobraževalnih programov za 
odrasle s posebnimi potrebami. Pripravo programa je sofinanciralo MIZŠ. Predstavitev posameznih 
modulov smo  uspešno organizirali oktobra 2014 v ACS, udeležilo pa se ga je več kot 30 udeležencev 
iz različnih organizacij za izobraževanje odraslih. Program so zelo dobro sprejeli in odlično ocenili. 



V letu 2015 bomo organizirali izobraževanje po posameznih modulih. Veseli smo, da pri izvedbi 

programa sodelujejo najvidnejši slovenski strokovnjaki s področja dela z osebami s posebnimi 

potrebami. Sekcija se je v letu 2014 redno sestajala, poleg omenjenega programa pa snujejo tudi 

druge naloge in aktivnosti, saj je področje izobraževanja odraslih za osebe s posebnimi potrebami na 

nacionalni ravni bolj ali manj »pozabljeno«. 

INFORMACIJSKA IN PUBLICISTIČNA DEJAVNOST. Vodi Darja Zorko Mencin 

Vodja tega področja je še vedno v tujini, kar otežkoča večjo aktivnost in povezovanje z ostalimi člani. 

Informiranje in obveščanje članov o aktualnih dogodkih v IO je zato potekalo večinoma tudi preko 

elektronskih sporočil, ki jih je  posredovala  predsednica ADS. Izdali pa smo tudi nekaj številk glasila  

ADEES v elektronski obliki, kjer smo člane informirali o vidnih dosežkih in aktivnostih v našem 

društvu. Še vedno pa pogrešamo več piscev iz vrst članstva, ne samo v našem internem glasilu ampak 

tudi v javnih medijih. Prizadevamo si tudi, da bi bolj oživela spletna stran ADS, ki jo po novem ureja 

Špela Močilnikar. Pripravljamo  prenovo in modernizacijo naše spletne strani, z uvedbo foruma oz. 

»dnevne sobe za izmenjavo mnenj, informacij in izkušenj«. 

MEDNARODNA DEJAVNOST: vodi Zvonka Pahernik Pangerc 

V letu 2014 so se v dejavnost vključile še nekatere članice: Dušana Findeisen, Hilda Dijak in Špela 

Močilnikar. Spremljali so novice o izobraževanju odraslih na evropski in mednarodni ravni in 

jih prirejali za glasilo ADEES. Objavljali so tudi lastne članke o  sodelovanju na mednarodni 

ravni. Tesno so sodelovali z Evropskim združenjem za izobraževanje odraslih (EAEA), in sicer 

so izpolnili njihov vprašalnik o stanju izobraževanja odraslih v Sloveniji (za Country Report, 

objavljen na spletni strani EAEA http://www.eaea.org/en/resources/adult-education-in-

europe.html). Skupaj z Andragoškim centrom Slovenije (ACS) smo se pridružili njihovi akciji 

zbiranja stališč kandidatov na evropskih volitvah o izobraževanju odraslih in vseživljenjskem 

učenju. Pridobili smo odgovore petih nosilcev, ki so objavljeni na spletnih straneh ADS 

(http://www.andragosko-drustvo.si/index.php/18-novice/42-odgovori-nosilcev-list-za-

evropske-volitve) in ACS (http://www.acs.si/Evropske_volitve_2014) ter EAEA 

(http://www.eaea.org/en/policy-advocacy/european-elections-2014.html). Na pobudo EAEA 

in Platforme evropske civilne družbe za vseživljenjsko učenje (EUCIS-LLL) smo skupaj z ACS 

stopili v stik z našimi izvoljenimi evropskimi poslanci ter zaprosili za njihovo podporo pri 

ustanovitvi medsektorske skupine za vseživljenjsko učenje na ravni EU. V prihodnje bo 

potrebno še bolj izkoristiti številne možnosti za sodelovanje ADS in njegovih članov v 

mednarodnih projektih, izmenjavah ( Erasmus+) in na mednarodnih konferencah. Lansko 

leto smo prijavili za sofinanciranje MIZŠ tudi organizacijo konference v povezavi z zvezami in 

društvi v bivši skupni državi Jugoslaviji »Gradimo mostove v izobraževanju odraslih«, ki pa jo 

bomo zaradi objektivnih težav pri organizaciji, pripravili konec leta 2015, prav tako s 

pomočjo sofinanciranja MIZŠ in sodelovanja G.I.Z in DOIO. 

Kljub prizadevanjem vodstva ADS, ni med člani prav nobenega interesa za družabna srečanja 

in aktivnosti na ostalih  področjih, nekatera so tudi  povsem zamrla, bodisi zaradi ne interesa 

članstva oz. pomanjkanja vizije, idej za delovanje. Pogrešamo predvsem več interesa za delo 

v društvu med študenti andragogike.  
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Člani ADS smo v letu 2014 sodelovali tudi kot predavatelji, poročevalci, moderatorji itd.. na 

konferencah, strokovnih srečanjih in v nekaterih projektih v organizaciji tudi ostalih društev 

in zvez, MIZŠ. ACS ter kot partnerji in strokovni sodelavci na mednarodnih dogodkih in v 

projektih. Žal so redki  posamezniki tudi aktivni pisci strokovnih člankov, kolumen in 

prispevkov v strokovnem in dnevnem tisku o temah in aktualnih vprašanjih s področja 

izobraževanja odraslih. Na tem področju bi se morali člani bolj aktivno angažirati in odzivati 

na aktualna vprašanja v izobraževanju odraslih. 

 

DRUGE DEJAVNOST:  

ADS je v letu 2014 za državno nagrajenko na področju izobraževanja odraslih predlagalo 

Zvonko Pahernik Pangerc, ki je nagrado tudi prejela. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. FINANČNO POSLOVANJE ADS V LETU 2014 
 

-ADS se financira iz članarin , prispevkov  dohodnine in sofinanciranjem ob prijavah na razpise MIZŠ, 
projekte itd… 
- ADS nima redno zaposlenih kadrov, zato nima stroškov dela 
- Društvo tudi ni zavezano k revidiranju računovodskih izkazov 
- Društvo nima delnic ali drugih kapitalskih povezav, računovodstvo se vodi v skladu z Zakonom o      
računovodstvu v RS, ki je določeno za društva 
- Finančno poslovanje redno nadzira predsednica društva, ki je tudi podpisnik finančnih dokumentov 
 
V prilogi je pregled finančnega poslovanja ADS v letu 2014 ( Bilanca stanja ). V bilanci stanja so 
razvidna denarna sredstva na računu, ki znašajo zadnjega dne v letu 2014 - 11 231,58 EUR. 
Društvo nima zalog materialnih sredstev in blaga. Prihodki v letu 2014 so skupaj 20.826,03 EUR 
Od tega prihodki iz članarin  2100,00 EUR, prihodki  iz sofinanciranja ( prijava na razpis MIZŠ ) za leto 
2013 in 2014 16.200,00 EUR, prihodki od dohodnine 361,42 EUR, bančnih obresti je bilo za 0,61 EUR, 
prihodkov iz dotacij in storitev ni bilo. 
V letu 2014 je presežek prihodkov nad odhodki 7443,75 EUR. Presežek bo namenjen dejavnostim 
društva v letu 2015. 
 
Podrobno finančno poročilo je razvidno iz priloge. 
 

 

Poslovno poročilo je pripravila: Ida Srebotnik, predsednica ADS 
 

Finančno poročilo je pripravila: Jožica Perme, računovodkinja ADS 
 

 

V Ljubljani, marec 2014 


