
                          

POROČILO 
 

Nadzornega odbora Andragoškega društva Slovenije  
o poslovanju društva v letu 2015 

 

 

Nadzorni odbor Andragoškega društva Slovenije (v nadaljevanju 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. 

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 111 posameznikov  in 5 organizacij oz. kolektivnih  članov. Upokojenih 
članov je 21, častnih članov pa 17. 

V letu 2015 je ADS delovalo v skladu s Programom dela 2015 in usmeritvami ADS v letu 2015, 
sprejetimi na Skupščini društva v aprilu 2015. Podrobnejši opis opravljenega dela je razviden iz Poročila 
o delu ADS v letu 2015, 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.  

Delo v ADS poteka po področjih ( prej  imenovanih sekcijah in komisijah), ki jih vodijo nekateri člani 
ADS, posamezniki  pa se vključujejo po potrebi in interesih in sicer: 

1. Področje za sistemska vprašanja (Zoran Jelenc, Olga Drofenik, Ida Srebotnik), 
2. Dejavnost za osebe s posebnimi potrebami ((Maja Povše), 
3. Informacijska in publicistična dejavnost (Darja Zorko Mencin), 
4. Mednarodna dejavnost (Zvonka Pangerc Pahernik). 

Člani, zlasti pa vodje posameznih dejavnosti so bili zelo aktivni na vseh naštetih področjih in sicer: 
strokovno usposabljanje, aktivno vključevanje pri pripravi strokovnih mnenj, podlag za sistemske 
vprašanja, terminologije, mednarodnega sodelovanja, sodelovanje pri pripravi konferenc in posvetov, 
fokusnih skupin z župani, pri izdaji glasila ADEES. Podrobnejši opis aktivnosti in rezultatov je 
predstavljen v poslovnem poročilu za leto 2015. 

Izvršilni odbor je imel v preteklem poslovnem letu 2 redni in sicer: 

 5. marec: letna poročila in načrti dela do konca leta 2015, sofinanciranje aktivnosti ADS v letu 2015, 
 29. september: aktivnosti do konca leta 2015, konferenca Gradimo mostove, prenova spletne strani. 

Opravljena je bila tudi letna seja skupščine (20. aprila) in je obravnavala: program dela ADS do konca 
leta in poročila, 80 letnica Dr. Zorana Jelenca, predstavitev terminološke raziskave.   

Večina sprejetih sklepov je bilo realiziranih, zastavljeni program pa izpeljan v skladu z razpoložljivimi 
sredstvi.  

Poslovanje društva je bilo zakonito. ADS pridobiva dohodek iz naslova članarin, prispevkov dohodnine 
posameznikov 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. 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 2015 so znašali 13.411,87 €, skupni odhodki pa so znašali 19.643,04 €. Skupni 
odhodki poslovanja so sicer presegli tekoče prihodke, a je na TRR presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 4.740, 64 €, ker je bilo začetno stanje na TTR dne 1. 1. 2015 v višini 11.231,58 €. Tako je društvo 
poslovalo pozitivno.   

Največ prihodka je društvo ustvarilo iz naslova projektnega dela za MIZŠ v višini 9.200 € oziroma 68% 
vseh prihodkov. Članarine so znašale 2.695 € ali 10% vseh prihodkov. Največ odhodkov predstavlja 
pogodbeno delo v obliki avtorskih pogodb v skupni višini 8.632 € ozirma 44% vseh odhodkov.   
Stanje na TRR dne 31.12.2015 je bilo 4.740,64 € je presežek bo namenjen za dejavnosti društva v letu 
2016. 

Iz predloženih finančnih poročil, ki jih je pripravila računovodkinja društva, je razvidno, da je bilo tekoče 
poslovanje ADS v letu 2015 negativno, prihodki so bili nižji od odhodkov, je pa finančno stanje pozitivno 
zaradi finančne rezerve sredstev na TRR iz leta 2014. 

Finančno poslovanje je bilo zakonito, pravice članov društva niso bile kršene. Nadzorni odbor društva 
predlaga skupščini, da sprejme Poročilo o delu ADS za leto 2015.  
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