POROČILO
Nadzornega odbora Andragoškega društva Slovenije
o poslovanju društva v letu 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 letu 2009 sestal na rednih in
dopisnih sejah. 14. Maja 2009 je pripravil in izvedel volilno skupščino, ki je bila sklepčna in je
obravnavala ter potrdila:
• poročilo predsednika IO ADS o delu društva v obdobju 2005 do maja 2009, finančno poročilo in
poročilo nadzornega odbora,
• sprejele nova Pravila ADS,
• obravnavana in sprejeta sta bila nova pravilnika: Pravilnika o materialnem in finančnem poslovanju in
Pravilnika o delu,
• predlagani in izvoljeni so bili kandidati za organe ADS v prihodnjem obdobju (2009 – 2013)
• predstavljen in potrjen je bil program in usmeritve ADS v naslednjem obdobju s strani predsednika
IO ADS.
Vsa poročila so bila soglasno potrjena, novi organi društva pa so pričeli z delom. Tako se je IO ADS
sestal na svoji 1. redni seji 10. 11. 2009 in obravnaval:
• program in dejavnosti društva (možnosti za obogatitev in intenziviranje),
• sekcije in komisije - poročila, programi, novi predlogi,
• pregled in ureditev evidence članov,
• aktualne zadeve.
Temeljni poudarki strokovnega dela društva so bili v letu 2009 na:
- decentralizaciji društva in krepitvi dela delujočih komisij in ustanovitvi novih:
o sekcija za pravičnost v izobraževanju odraslih
o sekcija za kakovost izobraževanja odraslih
o sekcija študentov andragogike,
- ureditev evidence članstva in plačevanja članarine,
- intenzivno delo na zboljšanju sistemske ureditve izobraževanja odraslih v Sloveniji,
- strokovne razprave in pogovori v obliki srečanj, posvetov, konferenc in sestankov,
- Informiranje članstva in publicistična dejavnost preko spletne strani, člankov v Novičkah,
- redna dejavnost v mednarodnem članstvu EAEA,
- priprava utemeljitve in predloga za podelitev državne nagrade članici društva.

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 v letu 2009 pozitivno, razlika prihodkov nad stroški je bila prenesena v naslednje leto.
Prihodke predstavljajo poleg prodaje storitev v višini 8.245,67 € (sredstva projekta sofinanciranega
preko MŠŠ in ESS) še članarine v višini 1.040 €.
Med stroški so največje postavke: kilometrina 1.018,52 €, avtorske pogodbe, pogodbe o delu 1.126,89 €
in računovodske storitve
1.440,00 €.
Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 3.382,84 €, stanje na 31. 12 .2009 pa 5.344,03 €.
Finančno poslovanje je bilo zakonito, pravice članov društva niso bile kršene. Nadzorni odbor društva
predlaga skupščini, da sprejme poročilo za leto 2009.
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