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Nadzornega odbora Andragoškega društva Slovenije  
za mandatno obdobje od oktobra 2005 do maja  2009 

 
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. 
Nadzorni odbor ugotavlja, da se je Izvršni odbor ADS (v nadalj. IO) v mandatnem obdobju od 
oktobra 2005 do maja 2009 sestal na 11 rednih sejah in imel je tri dopisne seje. V začetku svojega 
delovanja si je IO prizadeval, da bi Andragoško društvo Slovenije začelo spet aktivno delovati in 
postalo prepoznanvno v slovenskem prostoru. Zastavili so si veliko vsebinskih nalog, ki so jih 
skoraj v celoti realizirali. Podrobneje so opisane v Poročilu o delu društva za obdobje 2005 do 
2009, ki ga je pripravil predsednik IO ADS. Sploh ima predsednik veliko zaslug in mu gre vse 
priznanje, saj je bil vseskozi gonilna sila razvoja in prenove društva. 
Drugi organi ADS se niso sestali.  
Poslovanje društva je bilo zakonito. Sredstva so se trošila gospodarno. V prihodnje bi kazalo 
izboljšati administrativno tehnično poslovanje ADS. 
Iz predloženih finančnih poročil, ki jih je pripravila računovodkinja društva, je razvidno, da je bilo 
poslovanje vsako leto pozitivno, razlika prihodkov nad stroški je bila prenesena v naslednje leto. 
Prihodke predstavljajo poleg dotacije Ministrstva za šolstvo in šport (v zadnjem letu) plačane 
članarine. Sredstev bi bilo nekoliko več, če bi vsi člani izpolnili svojo dolžnost glede rednega 
plačevanja članarine (15. člen Pravil ADS).  
Med stroški so praviloma največja postavka stroški nagrad oziroma avtorski honorarji, ostalo 
predstavljajo  bančni in drugi tekoči materialni stroški.  
Finančno poslovanje je bilo zakonito, pravice članov društva niso bile kršene. 
Nadzorni odbor društva predlaga skupščini (na podlagi 35. člena Pravil ADS), da po preteku 
mandatne dobe sprejme razrešnico Izvršnega odbora.  
 Nevenka Črnigoj 
  članica Nadzornega 
odbora 
V Ljubljani,  12. maj 2009  
 


