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Nadzorni odbor v sestavi Stanko Sakovič kot predsednik in Janez Konrad ter Ladislav Vegi kot 

člana se je sestal dne 12/3-2014 ob 08.00 uri in opravil pregled poslovanja in dokumentacije  

društva za leto 2013. Pri pregledu sta sodelovala  tajnik Igor Klarič in predsednik Ciril Magdič ter 

blagajničarka Ksenija Herbaj. Nadzornemu odboru je bila dana v vpogled vsa dokumentacija 

materialno tehničnega poslovanja, zapisniki sej organov društva, poslovno poročilo s prilogami, 

materialna knjiga in ostali potrebni dokumenti. 

  

Finančno poročilo društva na dan 31.12.2013, ki ga je pripravila blagajničarka Ksenija Herbaj po 

posameznih postavkah podrobno razčlenjuje prihodke in odhodke . Iz dokumentacije, ki je vzorno 

urejena ,je razviden potek vseh poslovnih dogodkov, knjižbe so opravljene po računovodskih 

standardih. 

Iz zapisnikov sej upravnega odbora so razvidni nameni trošenja sredstev v skladu s sprejetim 

programom dela in sprejetim finančnim načrtom. Nadzorni odbor je nekoliko podrobneje pregledal 

pravilnost knjiženja lastne udeležbe prijavljenih za posamezne strokovne ekskurzije  in v tej zvezi 

višino sredstev iz finančnega načrta, prav tako pa tudi delovnih jaken. 

Še vedno, tako na nivoju zveze kot v društvu nista izdelana pravilnika o materialnem poslovanju in 

nagrajevanju, kar za društvo sicer ni zakonska obveza, vendar Upravnemu odboru priporočamo, da 

oba akta pripravi. 

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da se društvo ni ukvarjalo s pridobitno dejavnostjo. 

Nadzorni odbor daje k poročilu o poslovanju 2013 pozitivno mnenje in predlaga da se ostanek 

sredstev prenese v finančni načrt za leto 2014 za realizacijo točno določenih programskih nalog. 

 

Nadzorni odbor še posebej poudarja nujnost skrajne racionalizacije trošenja sredstev, predvsem tudi 

glede na dejstvo, da zaradi finančne krize Zveza ne sofinancira posameznih dejavnosti društva. 
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Prav tako opozarja na dejstvo, da je večina občin v Pomurju prešla na projektno sofinanciranje tudi 

naše dejavnosti, zato bo potrebno sproti spremljati razpise in se na njih prijavljati. 

 

Nadzorni odbor predlaga skupščini, da poda razrešnico predsedniku, upravnemu odboru in ostalim 

organom društva, ki so vezani na mandat. 

 

 

Predsednik: Stanko Sakovič                           Člana: Janez Konrad    Ladislav Vegi 

 


