
                          

POROČILO 
 

Nadzornega odbora Andragoškega društva Slovenije  
o poslovanju društva v letu 2021 

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 2021 je ADS delovalo v skladu s Programom dela 2021 in usmeritvami ADS v letu 2021, sprejetimi 
na Skupščini društva marca 2021, ki je potekala korespondenčno po elektronski poti.. 

Izvršilni odbor, kot operativni organ društva je imel v  preteklem letu  2021 ni sestajal na sedečih sejah, 
saj je bilo tudi leto 2021 izrazito zaznamovano z epidemijo COVID-19, zato je komunikacija potekala po 
elektronski pošti in po telefonu, kakor tudi ostale aktivnosti organov društva. Namen in cilji delovanja 
društva,  se kljub vsemu niso bistveno spremenili. Še vedno je glavni namen obstoja društva, da zastopa 
in zagovarja ter skuša uveljaviti interese in razvojne cilje izobraževanja odraslih  (v nadaljevanju IO) na 
nacionalni ravni, izobražuje in informira svoje člane in osvešča o pomenu IO strokovno javnost. Naloga 
društva je bila tudi odzivanje na sistemske izzive in zakonodajne rešitve na področju izobraževanja 
odraslih. 

V društvo je vključenih nekaj čez 100 članov, a je problem, da se število članstva počasi zmanjšuje. 
Povprečna starost članov društva se zvišuje in ostaja izziv pomlajevanja članstva ter vključevanje mladih 
andragogov in izobraževalcev odrastli v društvo. 

Večina sprejetih sklepov in dogovorov je bila realizirana, zastavljeni program pa izpeljan v skladu z 
razpoložljivimi sredstvi, možnimi epidemiološkimi razmerami in zastavljenimi cilji. Dogovori in usklajevanja 
med člani ADS so potekali korespondenčno in preko elektronske pošte.  Veliko nalog je bilo opravljenih 
tudi s prostovoljnim delom, voljo in energijo  nekaterih članov ADS. Udeležba članov na strokovnih 
posvetih drugih organizacij, strokovnih dogodkih, mednarodnih konferencah je večinoma brezplačna, 
potni stroški so se povrnili v primeru sofinanciranih projektov in programov. 

Delo v ADS naj bi sicer potekalo v posameznih komisijah in sekcijah, ki pa, žal ne delujejo. Aktivni pa so 
bili posamezniki, še posebej pri organizaciji nekaterih sofinanciranih aktivnostih, udeležbi na posvetih in 
strokovnih dogodkih, projektih in mednarodnih konferencah in strokovnih dogodkih. Žal večini načrtovanih 
ciljev nismo uspeli realizirati. Smo pa bili aktivni na določenih interesnih področjih in pri aktivnostih, kot so 
javni razpis financiranja projektov iz sredstev MIZŠ v letu 2021. Na razpisu MIZŠ za sofinanciranje 
izobraževanja odraslih smo prijavili: 

1. Strokovni posvet: Virtualna prihodnost izobraževanja odraslih kot alternativa standardnim 
oblikam izobraževanja, 

2. Dokončanje in predstavitev monografije Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in 
izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami. 

Pridobili smo le sredstva za predstavitev monografije »Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in 
izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami«. 

 



Naš največji dosežek v obeh letih 2020 in 2021 je priprava in izdaja monografije Izzivi inkluzije pri 
vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami, ki je doslej edina tovrstna 
znanstvena monografija v Sloveniji. Decembra 2021 smo imeli uspešno predstavitev monografije  v 
sodelovanju z ACS in sicer v programu EPUO. Spletna predstavitev je bila zelo dobro sprejeta, udeležilo 
se je več kot 170 udeležencev. Več o predstavitvi je še vedno na ogled na naši spletni strani ADS: 
https://www.andragosko-drustvo.si.  

Na mednarodnem področju sodelovanja je žal je tudi v letu 2021 odpadlo srečanje Gradimo mostove v 
izobraževanju odraslih. Problem je tudi, da nimamo zagotovljenega financiranja teh srečanj. ADS je še 
vedno član EAEA, kar pa se je prav tako omejilo na informacije, ki jih prejemamo po elektronski pošti in 
so objavljene na spletu.  
Poleg ključnih aktivnosti je bilo realiziranih kar nekaj dodatnih aktivnosti društva, ki so podrobneje opisane 
v Poslovnem poročilu ADS 2021: 
- izdali smo eno številko novičk ADEES,  
- udeležili smo se tudi nekaterih virtualnih konferenc v organizaciji ACS v okviru projekta EPUO, 
- sodelovali smo tudi na letnem posvetu o izobraževanju odraslih, v organizaciji ACS in MIZŠ, kjer sem 

imela predsednica ADS kritičen prispevek v razpravi o stanju v izobraževanju odraslih, 
- Na MIZŠ smo poslali tudi  predlog za ustanovitev direktorata za izobraževanje odraslih,  ki so ga 

podpisale, poleg ADS še DOIO, U3ŽO.ZLUS.ZiSS, 
- Argumentirano in kritično smo se odzivali na nekatere sistemske rešitve in odločitve odločevalcev ( 

19.8.2021 na javno razpravo ReNPIO ,   
- Obveščali člane o aktualnih dogodkih, kjer smo bili udeleženi, na spletnih straneh ADS in po 

elektronski pošti. 

Podrobnejši opis opravljenega dela je razviden iz Poročila o delu ADS v letu 2021, 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 dejavnosti ter projektnih nalog.  

Poslovanje društva je bilo zakonito. ADS pridobiva dohodek iz naslova članarin, prispevkov dohodnine 
posameznikov, projektov in aktivnosti financiranih iz sredstev MIZŠ. Društvo nima redno zaposlenih, zato 
nima stroškov iz naslova dela. Zato predstavlja pogodbeno, avtorsko delo in je največji strošek oziroma 
ključni vir odhodkov. Društvo 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 2021 so znašali 4.490,97 €, skupni odhodki pa so znašali 5.364,91 €. Največ 
prihodka je društvo ustvarilo iz naslova projektnega dela in sicer na nalogi priprava in izdaja monografije 
Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami in sicer 3.000 
€ oziroma 66,80 % celotnih prihodkov. Članarine so znašale 995,00 € oziroma 22,15 %, kar je nominalno 
slabše kot leta 2020.  

Največ odhodkov predstavljajo materialni stroški v obliki avtorskega  dela  v skupni višini 2.626,40 € 
oziroma 48,95 %, članarina EAEA v višini 406,00 € oziroma 7,56 %, drugi stroški (pogostitev) v višini 
307,09 € oziroma 5,72% in stroški računovodstva v višini 663,00 € oziroma 12,35 % vseh odhodkov.   
Presežek prihodkov nad odhodki ni bilo. Stanje na TRR dne 3.1.2021 je bilo 6.538,99 €. Stanje na 
transakcijskem računu društva dne 31. 12. 2021 pa je bilo 5.571,10 €. 
Tako je društvo tekoče poslovalo s presežkom odhodov nad prihodki v višini 873,94%. Negativne prihodke 
v tej višini bomo pokrivali iz konta 2910 (kratkoročno odloženi prihodki iz prejšnjih let). 

Iz predloženih finančnih poročil, ki jih je pripravila računovodkinja društva, je razvidno, da je bilo 
poslovanje ADS v letu 2021 izravnano na pozitivni ničli. 

Finančno poslovanje je bilo zakonito, pravice članov društva niso bile kršene. Nadzorni odbor društva 
predlaga skupščini, da sprejme Poročilo o delu ADS za leto 2020.  
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