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NADZORNEGA ODBORA ŠZ TRŽIČ  

O IZVAJANJU PROGRAMA ŠPORTNE ZVEZE TRŽIČ  

ZA LETO 2017 
 

 

Nadzorni odbor Športne zveze Tržič se je sestal na svoji seji dne 20. 2. 2018 

ter obravnaval finančno poslovanje ŠZ za minulo poslovno leto 2017. Člani 

NO so na seji pregledali vodenje računovodske dokumentacijo (prejete, 

izdane račune, izpiske transakcijskega računa, blagajno, temeljnice, 
zaključni račun za leto 2017 ter ostale listine, ki so pomembne za 

računovodsko spremljanje poslovanja ŠZ Tržič).  

Članom NO je bilo skupaj s prejetim vabilom na sejo posredovano tudi 

finančno poročilo za obravnavano leto. Poročilo so člani NO, ob dodatnih 
pojasnilih predsednika ŠZ Tržič in sekretarke, podrobno obravnavali. 

Ugotovljeno je bilo, da financiranje poteka iz različnih virov, med katerimi so 

najpomembnejša sredstva pridobljena s strani države. Velik del predstavljajo 

tudi občinska sredstva, ki jih ŠZ vsakoletno pridobi preko javnega razpisa. 

Veliko truda je vloženega tudi v pridobivanje lastnih sredstev, ki omogočajo 
izvedbo marsikaterega nadstandardnega programa. 

Predsednik NO je bil vedno prisoten na sejah IO ŠZ Tržič, ter tako seznanjen 

z vsemi sklepi, ki so bili tam obravnavani in sprejeti.  

Po pregledu finančne dokumentacije so člani NO sprejeli naslednje 
ugotovitve, ki se posredujejo delegatom skupščine ŠZ Tržič in članom IO ŠZ 

Tržič v obravnavo in potrditev. 

Po pregledu finančne dokumentacije in podanih odgovorih oziroma 

pojasnilih na nekatera vprašanja članov NO, so člani NO soglasno sprejeli 
naslednje ugotovitve: 

1. Vsa knjigovodska dokumentacija, ki se vodi na ŠZ Tržič je bila članom 

NO predana na vpogled; 

 

2. Knjigovodstvo je vodeno urejeno in v skladu z računovodskimi 
standardi in predpisi. Knjigovodska dokumentacija je pregledno 

urejena, prav tako je bilo ugotovljeno, da imajo vknjižbe podlago v 

ustreznih knjigovodskih listinah; 
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3. Postavke v Izkazu poslovnega izida so izkazane na podlagi finančnega 
poročila za leto 2017; 

 

4. Postavke v Bilanci stanja so izkazane na podlagi popisa sredstev, 

terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2017; 
 

5. Realizacija finančnega plana športa za leto 2017 je potekala v skladu s 

sprejetim planom ter v skladu s sprejetimi sklepi IO ŠZ Tržič. 

 

6. Na dan 31. 12. 2017  izkazuje ŠZT 4.314,96 EUR presežka prihodkov 
nad odhodki (1.466,41 EUR za plavalni tečaj in 2.848,55 EUR za Zdrav 

življenjski slog), zato se bo ta znesek namenil za različna športne 

aktivnosti povezane s tem projekti. 

 
7. Iz preteklih obračunskih obdobij je ŠZ Tržič prenesla 6.759,84 EUR 

presežka prihodkov, v letu 2017 beleži 4.314,96 EUR presežka 

prihodkov, tako da se skupno 11.074,80 EUR kot neporabljeni 

presežek prihodkov prenaša v leto 2018 in se bo uporabilo za 
opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v Pravilih društva. 

 

8. Sredstva so bila porabljena namensko in nadzorni odbor ni ugotovil 

nobenih pomanjkljivosti, zato predlaga skupščini, da poročilo o 

finančnem poslovanju Športne zveze Tržič za leto 2017 sprejme in 
potrdi. 

 

 

 
 

 

Tržič, 20. februar 2018                  Predsednik NO ŠZ 

      Jure DOBNIKAR l.r.  
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