Priloge:

Priloga 1:
ZAPISNIK LETNE SKUPŠČINE ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE
Letna skupščina ADS je bila v torek 13. maja 2014 na sedežu društva v prostorih Andragoškega
centra Slovenije v Ljubljani, Šmartinska 134a. Začela se je ob 18.30. in zaključila ob 20.00. uri.
Pred skupščino je potekala strokovna razprava o predlogu javne mreže za izobraževanje
odraslih, začela se je ob 17. uri in zaključila pred pričetkom skupščine.
Razpravljali smo predvsem o spremembi ZOFVI, ki v 4. členu ( sedaj 11. člen ), opredeljuje javno
mrežo za izobraževanje odraslih. V razpravi so se oblikovala številna mnenja za in proti
omenjenemu členu, ki po mnenju večine razpravljalcev ne rešuje ustrezno in celostno javne
mreže za izobraževanje odraslih ter nedosledno upošteva tako Resolucijo o nacionalnem
programu za izobraževanje odraslih kot tudi Belo knjigo in strokovne podlage, ki jih je leta 2009
pripravil ACS.
Ob koncu so prisotni predlagali in imenovali delovno skupino, ki bo pripravila usklajeno mnenje
glede mreže in predlog posredovala na MIZŠ v roku, ko poteče javna razprava. Predlagano je
bilo , da se sporni člen spremeni in dopolni.

Po strokovni razpravi se je začela letna skupščina ADS s predlaganim dnevnim redom.

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
Obravnava in potrditev zapisnika zadnje skupščine, ki je bila 6. 6. 2013.
Poslovno in finančno poročilo za leto 2013 ( Jožica Perme in Ida Srebotnik )
Poročilo nadzornega sveta ADS ( Raduška Žepič )
Načrti za delo ADS do konca leta 2014 ( Ida Srebotnik )
Komisije in sekcije ADS – kako naprej ? ( Ida Srebotnik, vodje sekcij in komisij )
Članstvo in članarine, predlog za izpis članov- neplačnikov ( Nada Klučar)
Predlog aktivnosti za sofinanciranje MIZŠ ( Ida Srebotnik in nosilci nalog)
Razno

Gradivo za skupščino je bilo članom društva posredovano po e-pošti, objavljeno je tudi na
spletnih straneh ADS.
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Potek skupščine:
K1)
Predsednica Andragoškega društva Slovenije, Ida Srebotnik, je pozdravila navzoče člane ADS in
predlagala delovno predsedstvo.
Za delovno predsednico Skupščine je bila imenovana mag. Marija Velikonja, za člane
verifikacijske komisije pa Tatjana Rijavec in Špela Močilnikar.
Za zapisnikarico je bila predlagana tajnica ADS Nada Klučar in za overovatelja zapisnika Olga
Drofenik in dr. Zoran Jelenc.
Mag. Marija Velikonja je prevzela vodenje Skupščine; na podlagi podatkov verifikacjske komisije
je ugotovila, da je Skupščina sklepčna.
Prisotni člani so soglasno sprejeli predlagani dnevni red.
K2)
Tajnica ADS Nada Klučar je predstavila zapisnik zadnje - volilne skupščine ADS, prisotni člani
ADS na zapisnik niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.
K3)
Poslovno in finančno poročilo za leto 2013 sta predstavili predsednica društva Ida Srebotnik in
računovodkinja Jožica Perme.
Podrobna vsebina poslovnega in finančnega poročila je razvidna v prilogi k zapisniku
skupščine. Pomembni poudarki iz poročila, ki jih je navedla predsednica pa so naslednji:








Novo vodstvo društva se je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev odločilo, da se do
nadaljnjega
 ne financira več administrativnih del, ki jih je potrebno opraviti za delovanje
društva.
Finančna sredstva pridobljena od MIZŠ za prijavljene projekte 2014 v višini 7.200 evrov so
strogo namenska, za delovanje društva so na razpolago
 le finančna sredstva, ki jih društvo
pridobi od članarin individualnih in kolektivnih članov.

Predsednica društva je posebej pohvalila delo komisije za izobraževanje odraslih s
posebnimi potrebami, katere vodenje je prevzela ga. Maja Povše ter delo komisije za
informiranje in publicistično dejavnost, ki skrbi za redno izdajanje
glasila ADEES in s tem

za informiranje članov o delovanju in aktivnostih društva.

Jožica Perme, ki skrbi za vodenje računovodstva društva je poudarila, da je društvo leto 2013
zaključilo z negativnim finančnim rezultatom, ki pa smo ga uspeli pokriti iz rezer.
Več konkretnih podatkov o višini prihodkov in odhodkov društva pa lahko najdemo v poročilu, ki
je priloga zapisniku.
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Seznanjemi smo bili tudi o višini sredstev, ki smo jih v letu 2013 dobili s članarinami
individualnih in kolektivnih članov.
Prisotni člani ADS so soglasno potrdili Poslovno in finančno poročilo za leto 2013.
K4)
Poročilo Nadzornega odbora ADS o poslovanju društva v letu 2013 (glej prilogo zapisnika) je
zaradi odsotnosti predsednika nadzornega odbora mag. Andreja Sotoška, predstavila članica
nadzornega odbora Raduška Žepič.
Ugotovitve:
Poslovanje društva je bilo zakonito; Poslovno in finančno poročilo je brez posebnosti, le odhodki
so bili večji od prihodkov. Negativen finančni rezultat je bilo mogoče pokriti iz rezerv.
Prisotni člani ADS so soglasno potrdili Poročilo Nadzornega odbora ADS.
K5) načrt dela in
K6) komisije in sekcije
Podrobneje je načrt dela ADS do konca leta 2014 predstavila predsednica društva Ida Srebotnik v
gradivu, ki je priloga zapisniku z naslovom »Smernice programa dela ADS do konca leta 2014«.
Nekaj poudarkov iz programa dela:
  Naše delo bo osredotočeno na ureditev članstva v društvu in plačevanje članarine. 





Dejavnosti društva bodo obsegale tudi aktivnosti izven vsebin in okvira obstoječih komisij in sekcij.



IOADS je na svoji seji predlagal naslednje sklepe glede komisij in sekcij:













Pokazalo se je, da je zanimanje članov za določene aktivnosti samo v okviru 2-3
komisij oziroma sekcij in te komisije oziroma sekcije so tudi aktivne. 
 Predlog IOADS je, da komisije in sekcije poimenujemo kot področje dela za
posamezno aktivnost 
V posameznem področju sodelujejo vsi člani društva, predsednik določenega
področja pa aktivno vključuje posameznike glede na potrebe, tematiko,…. 
Ob ukinitvi komisij in sekcij bo potrebno spremeniti Pravila ADS 
Trenutno je zelo pomembno področje dela ADS mednarodno sodelovanje. Poteka veliko
aktivnosti, naše društvo vseh ne uspe spremljati in se odzivati nanje. Predsednica mag.
Zvonka Pangerc Pahernik je zelo zasedena, zato ji bodo v bodoče pomagale članice: Hilda
Dijak in Špela Močilnikar, pri informacijah za mednarodno sodelovanje pa tudi dr.
Dušana Findeisen. 

K7)
Tajnica ADS Nada Klučar je poročala o stanju glede članstva v društvu in problematiki
poravnavanja članarin. Pri tem so sodelovali tudi prejšnji predsednik društva dr. Zoran Jelenc,
ki zelo dobro pozna problematiko in si je ves čas prizadeval zadevo urediti, računovodkinja
Jožica Perme, ki skrbi za pošiljanje položnic in pregled plačevanja članarin in Špela Močilnikar,
ki skrbi za ažuriranje seznamov članov.
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Ugotovitve so naslednje:











Meseca februarja 2014 je bilo na seznamu društva evidentiranih 95 individualnih
članov, ki so dolžni poravnati članarino.. 
Položnice smo poslali 
95 članom, od tega jih je 56 imelo poravnane vse obveznosti za pretekla
leta, 39 članov pa ne; 

Rednim plačnikom ( 56 članom) smo poslali položnice za plačilo članarine 2014. 
39 članov pa smo prosili, da lahko poravnajo svoj dolg za nazaj, če želijo še ostati
člani ADS. V nasprotnem primeru pa naj sporočijo svojo odločitev, da ne želijo biti več
naši člani in jih bomo črtali iz seznama. 

Rezultat pošiljanja položnic in obvestil;













Po računovodski evidenci je do skupščine poravnalo članarino 2014, 33 članov. 
23 članov še ni poravnalo članarine za leto 2014, ponovno jim bomo poslali obvestilo
ter jih prosili, da poravnajo svoj dolg. 
Samo 2 člana društva sta poravnala svoj dolg za nazaj, ostalih 37 pa se ni odzvalo. 
Predlagamo, da predsednica društva osebno kontaktira z določenimi člani iz tega
seznama in da se skupaj dogovorijo za izpis iz društva, saj se že več let niso odzvali
na nobeno naše obvestilo in prošnje. 
V vsakem primeru pa jih vljudno povabimo, da so ponovno dobrodošli v društvu, če
se bodo morda kasneje tako odločili. 
Po prejemu teh odgovorov od predsednice društva, bomo določene člane izpisali
iz društva in jih o tem pisno obvestili. 

Člani ADS so soglasno sprejeli sklep, da postopamo v skladu z navedbami pod točko 7.

K8)
Za prijavljene aktivnosti na MIZŠ za leto 2014 je društvo dobilo 7.200 evrov. Predvidene so
naslednje aktivnosti:

pripravamonografije spominov andragogov in forum na aktualno temo / nosilka naloge je dr. Petra

Javrh /
  organizacija fokusne skupine s slovenskimi župani na temo …/ nosilka Olga Drofenik / 






izobraževanje iziobraževalcev za 
uspešno inkluzijo udeležencev s posebnimi potrebami v
izobraževanju / nosilka Maja Povše /
priprava mednarodne konference
v sodelovanju z zvezami in društvi za IO iz bivših jugoslovanskih
republik / nosilka Ida Srebotnik /.

Prisotni člani ADS so soglasno potrdili programe, ki jih je predstavila predsednica.
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Dr. Zoran Jelenc se je vključil v razpravo z mnenjem o zelo različnem in krivičnem načinu
delitve sredstev MIZŠ; opozoril je, med drugim, da se s temi sredstvi sofinancira tudi
profesionalne organizacije (to sta ZLUS in Unierzum), ne le prostovoljske; profesionalne
organizacije imajo lastne dohodke, dobijo pa pecej več sredstev kot prostovoljske. Pozvati je
potrebno MIZŠ, da pojasni kriterije za tako delitev sredstev.

K9) Razno
I.
Dr. Zoran Jelenc je napisal javno pismo , v katerem se odziva na predlog Zakona o visokem
šolstvu. Vsebino pisma bomo objavili na naši spletni strani, poslali smo ga tudi na MIZŠ.
Posebej je poudaril, da je v zakonu sicer pohvalno, da se lahko vsakdo enkrat v življenju
izobražuje v visokošolskem izobraževanju, nikakor pa se ne strinja z novimi poimenovanji
prej 'izrednega študija, z novim izrazom 'delni študij'.
II.
Mag.
Klavdija
Markež
je
prosila
mesto. Predlagamo, da
namesto nje
Majo Povše.

za
razrešitev,
imenujemo za

ker
je
zamenjala
članico IOADS članico

delovno
društva

III.
Člani ADS so se na skupščini strinjali s predlogom IOADS, da predlagamo za Nagrado RS za
šolstvo za leto 2014, za področje izobraževanja odraslih mag. Zvonko Pangerc Pahernik.
IV.
Udeleženci skupščine predlagajo povišanje članarine za leto 2015. IOADS pooblastijo, da
predlaga odstotek povišanja članarine za individualne in za kolektivne člane.

Zapisala :
Nada Klučar
Overovatelja zapisnika:






Dr. Zoran Jelenc______________________
Olga Drofenik ______________________

Ljubljana, 21. maj 2014





Priloga 2:

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-ineurope.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-zaevropske-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.

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

Priloga 3:

POROČILO

Nadzornega odbora Andragoškega društva
Slovenije o poslovanju društva v letu 2014
Nadzorni odbor Andragoškega društva Slovenije (ADS) na
podlagi veljavnih Pravil ADS spremlja delo izvršilnega odbora in drugih organov društva, spremlja
uresničevanje sklepov, zakonitost poslovanja, uresničevanje programa, delovanje organov društva in
uresničevanje pravic članov društva. Nadzira tudi razpolaganje s premoženjem društva ter materialno
poslovanje društva.
V letu 2014 je ADS delovalo v skladu s Programom dela 2013/14 in usmeritvami ADS v letu 2014,
sprejetimi na Skupščini društva v maju 2014. Podrobnejši opis opravljenega dela je razviden iz Poročila
o delu ADS v letu 2014, ki ga je pripravila predsednica. Večino zaslug za dobro delovanje društva in
realizacijo večine nalog in ciljev iz programa dela ima predsednica društva in vodje posameznih komisij
ter sekcij.
Izvršilni odbor je imel v preteklem obdobju (13.6.2014 – 20.4.2015) 2 seji: 2 redni in 0 dopisnih.
Opravljena je bila tudi letna seja skupščine (13. 5. 2014). Večina sprejetih sklepov je bilo realiziranih,
zastavljeni program pa izpeljan v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Delovanje ADS je potekalo tudi preko
komisij in sekcij. V letu 2014 so bile aktivne: Komisija za sistemska vprašanja, Komisija za strokovne
razprave in pogovore, Sekcija za osebe s posebnimi potrebami, Komisija za informacijsko in
publicistično dejavnost, Komisija za mednarodno dejavnost ter Sekcija za pravičnost v izobraževanju
odraslih.
Poslovanje društva je bilo zakonito. ADS pridobiva dohodek iz naslova članarin, prispevkov dohodnine
posameznikov, dotacije CMEPIUS in sofinanciranjem ob prijavah na razpise MIZŠ ali projektov. Društvo
nima redno zaposlenih, zato nima stroškov iz naslova dela. Zato predstavlja pogodbeno dela največji
strošek oziroma ključni vir odhodkov. DruštNOo ni zavezano k revidiranju računovodskih izkazov in vodi
računovodstvo v skladu z Zakonom o računovodstvu v RS, ki je določeno za društva.
Skupni prihodki v letu 2014 so znašali 20.862,03 €, skupni odhodki pa so znašali 13.418,28 €. Največ
prihodka je društvo ustvarilo iz naslova projektnega dela za MIZŠ v višini 16.200 € oziroma 77% vseh
prihodkov. Članarine so znašale 2.100 € ali 10% vseh prihodkov. Največ odhodkov predstavlja
pogodbeno delo v obliki avtorskih in podjemnih pogodb v skupni višini 9.155 € ozirma 68% vseh
odhodkov.
Presežek prihodkov nad odhodki, oziroma presežek, tako znaša 7.443,75 €. Stanje na TRR dne
31.12.2014 je bilo 11.231,58 €. Presežek bo namenjen za dejavnosti društva v letu 2015.
Iz predloženih finančnih poročil, ki jih je pripravila računovodkinja društva, je razvidno, da je bilo
poslovanje ADS v letu 2014 pozitivno, prihodki so bili višji od odhodkov.
Finančno poslovanje je bilo zakonito, pravice članov društva niso bile kršene. Nadzorni odbor društva
predlaga skupščini, da sprejme Poročilo o delu ADS za leto 2014.
Stanislava Debevec
članica Nadzornega odbora
V Ljubljani, 15. april 2015

Raduška Žepič
članica Nadzornega odbora

Mag. Andrej Sotošek

predsednik Nadzornega odbora

Priloga 4:

Častnega razsodišča Andragoškega društva Slovenije o
poslovanju društva v letu 2014

Člani častnega razsodišča smo spremljali dejavnosti Andragoškega društva Slovenije v
preteklem letu. Delo je potekalo skladno z načrtom in ni bilo potrebe po posebni obravnavi
kakega primera.

Marija Velikonja
Predsednica častnega razsodišča

V Ljubljani, 15. april 2015
Priloga 5:

NAČRT ZA DELO ADS DO KONCA LETA 2015

Program dela smo načrtovali že ob koncu lanskega leta 2014, zato nadaljujemo z nekaterimi
aktivnostmi tudi v letu 2015.
Usmerili se bomo predvsem na naslednje naloge:
18. Realizacija aktivnosti, ki smo jih načrtovali in prijavili za sofinanciranje na MIZŠ
19. Pridobivanje novih članov, še posebej mlajše generacije andragogov in zagotovitev
rednega plačevanja članarin
20. Prijave na razpis ESS v novi perspektivi 2015 – 2020 kot nosilci ali kot partnerji
21. Povečati interese članov ADS za sodelovanje v dejavnostih in področjih dela
22. Organizacija družabnih aktivnostih za večjo povezanost med člani
23. Spodbujati delo na različnih področjih v izobraževanju odraslih
24. Obnoviti spletno stran ADS
25. Pripraviti predstavitveno zloženko ADS v slovenskem in angleško- nemškem jeziku

26. Nadaljevali z aktivnostmi v Erasmus +
27. Sodelovati s konzorcijem, ki smo ga ustanovili za mednarodne izmenjave in projekte
28. Nadaljevali z aktivnostmi za spremembo zakonodaje in sistemsko urejanje področja
IO
29. Organizirati forum na aktualno temo
30. Organizirati konferenco z bivšimi jugo republikami o problematiki
izobraževanja odraslih,
31. Sodelovati z ostalimi zvezami in društvi za IO doma in v tujini, javnimi zavodi, MIZŠ,
CPI in ACS
32. Prenoviti in posodobili interno glasilo ADEES

Vodenje ADS:
Odgovornost za nemoten potek dela v ADS prevzema IO ADS, predsednica Ida Srebotnik in
tajnica Špela Močilnikar, finančno pa tudi računovodkinja Jožica Perme.

Projekti in področja dejavnosti v letu 2015
Delo v ADS temelji predvsem na aktivnostih v posameznih dejavnostih. To so bile doslej komisije
in sekcije, v prihodnje smo se v IO ADS že lansko leto dogovorili, da je pomembno, da smo
aktivni na področjih, kjer je interes članov največji in kjer je med člani tudi vodja, ki ima vizijo,
ideje in dovolj ustvarjalne energije, da posamezne dejavnosti in aktivnosti zaživijo, so uspešne in
imajo tudi rezultate, ne glede na to, kako jih imenujemo.
Še vedno bi bilo dobro, da bi posamezna področja dela, poleg aktivnosti, ki jih prijavimo za
sofinanciranje na MIZŠ, bolj aktivno delovala tudi širše, vodje pa bi morali poskrbeti, da bi
pritegnili k sodelovanju na svojem področju čim več članov. Pogrešamo tudi nove ideje,
predloge, ki bi zadovoljili morda interese tistih naših članov, ki so bili doslej bolj ali manj pasivni.

V letu 2015 smo za sofinanciranje iz državnega proračuna oz. razpisa MIZŠ prijavili naslednje
aktivnosti:
Izvedba programa »Inkluzija in izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami, izvedba v
6 modulih. Nosilka aktivnosti Maja Povše
Mednarodni posvet: Gradimo mostove v izobraževanju odraslih, v sodelovanju z
DOIO, ACS, G.I.Z.. Nosilka aktivnosti Ida Srebotnik
Fokusne skupine s slovenskimi župani. Nosilka aktivnosti Olga Drofenik
Forum na aktualno temo: Umetnost in izobraževanje z roko v roki za ustvarjalno
gospodarstvo: Nosilka aktivnosti Dušana Findeisen v sodelovanju z univerzo za tretje
življenjsko obdobje
Kljub temu, da smo aktivnosti ovrednotili v višini 10.700,00 EUR lahko po zagotovilih na MIZŠ
pričakujemo največ 7200,00 EUR sofinanciranih sredstev.
Del sredstev bomo za omenjene aktivnosti financirali iz presežka prihodkov oz. neporabljenih in
prenesenih sredstvih iz državnega proračuna oz. sofinanciranja za leto 2014. ki so bila nakazana
šele v januarju 2014 za leto 2013 in v januarju 2015 za leto 2014.

pripravila: Ida
Srebotnik
predsednica ADS

Ljubljana, april 2015

