POROČILO
Nadzornega odbora Andragoškega društva Slovenije
o poslovanju društva v letu 2019
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 2019 je ADS delovalo v skladu s Programom dela 2019 in usmeritvami ADS v letu 2019, sprejetimi
na Skupščini društva 18. marca 2019.
Izvršilni odbor, kot operativni organ društva je imel v preteklem letu 2019 ni sestajal na sedečih sejah,
saj je bilo zelo težko zagotoviti ustrezno prisotnost članov na sejah. Večina sprejetih sklepov je bilo
realiziranih, zastavljeni program pa izpeljan v skladu z razpoložljivimi sredstvi 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. Smo pa bili aktivni na
določenih interesnih področjih in pri aktivnostih, ki so bile izbrane in financirane iz sredstev MIZŠ v letu
2019:
1. Posvet: KJE SMO IN KAM GREMO V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH - Vizija ravnanja in pomena
izobraževanja odraslih v prihodnje,
2. Priprava priročnika Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebami (s tem
naslovom smo prijavili aktivnost ),
3. Mednarodno sodelovanje: Konferenca Gradimo mostove v izobraževanju odraslih.
Poleg ključnih aktivnosti je bilo realiziranih kar nekaj dodatnih aktivnosti društva, ki so podrobneje opisane
v Poslovnem poročilu ADS 2019.
Tako smo v letu 2019 realizirali zelo uspešen nacionalni posvet Kje smo in kam gremo v izobraževanju
odraslih, ki e ga je udeležilo 40 strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih. Dve članici ADS sta es
udeležili v sklopu slovenske delegacije že 5. tradicionalna konferenca Gradimo mostove v izobraževanju
odraslih je bila po dogovoru v organizaciji Srbije v Beogradu od 19. do 23. septembra 2019. Organizatorji
so konferenco povezali z več dogodki: 40 letnico katedre za andragogiko na FF v Beogradu, mednarodno
konferenco ESREA in sprejetjem svetovno znanih andragogov, med katerimi je bila tudi dr. Ana Krajnc v
dvorano slavnih andragogov ( International adult and continuing education Hall of fame ).
Opravili smo tudi evalvacijske analize za pripravo priročnika Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle
s posebnimi potrebami, ki so pokazale, da je nujno pripraviti še ustrezen priročnik, kot dopolnilno učno
gradivo in vodnik za izobraževalne ustanove in organizacije ter morebitne izvajalce. Priročnik bo, na več
kot 200 straneh, izšel predvidoma junija 2020 v e obliki in klasični tiskani izdaji 500 izvodov. Priročnik bo

omogočal večjo samostojnost in motivacijo vsem, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo z učenjem in
izobraževanjem odraslih oseb s posebnimi potrebami.
Podrobnejši opis opravljenega dela je razviden iz Poročila o delu ADS v letu 2019, 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 in študentsko delo 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 2019 so znašali 13.704,34 €, skupni odhodki pa so znašali 15.595,40 €. Največ
prihodka je društvo ustvarilo iz naslova projektnega dela in sicer projekta Inkluzija 4.000 € oziroma 29 %,
Gradimo mostove 1.650 € oziroma 12 % in nacionalni posvet v višini 5.000 € oziroma 36 %. Članarine so
znašale 2.810 € oziroma 20 %, kar je bistveno bolje kot leta 2018.
Največ odhodkov predstavljajo materialni stroški in pogodbeno delo na projektih v skupni višini 8.327,72
€ oziroma 53 % in stroški računovodstva v višini 1110,00 € oziroma 7,12 % vseh odhodkov.
Presežek prihodkov nad odhodki ni bilo. Stanje na TRR dne 19.1.2018 je bilo 11.202,54 €. Stanje na
transakcijskem računu društva dne 31. 12. 2018 pa je bilo 6.977,78 €.
Tako je društvo tekoče poslovalo s 1.891 € presežka odhodkov nad prihodki. To razliko, pa je društvo
pokrilo iz ostankov iz preteklega leta.
Iz predloženih finančnih poročil, ki jih je pripravila računovodkinja društva, je razvidno, da je bilo
poslovanje ADS v letu 2019 sicer negativno oziroma so bili odhodku pokriti iz prihodkov iz preteklega
poslovanja. To pa je na račun projektnega financiranja v letu 2018 in 2019.
Finančno poslovanje je bilo zakonito, pravice članov društva niso bile kršene. Nadzorni odbor društva
predlaga skupščini, da sprejme Poročilo o delu ADS za leto 2019.
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