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NADZORNEGA ODBORA ŠZ TRŽIČ  

O IZVAJANJU PROGRAMA ŠPORTNE ZVEZE TRŽIČ  

ZA LETI 2014 in 2015 
 

 

Nadzorni odbor športne zveze Tržič se je v omenjenem obdobju sestal 
dvakrat in sicer prvič dne, 24.3.2015 in takrat pregledal finančno poslovanje 

ŠZ za poslovno leto 2014. Drugič pa se je sestal 10.2.2016 in pregledal 

celotno finančno poslovanje ŠZ za leto 2015 (prejete, izdane račune, izpiske 

s transakcijskega računa, blagajno, temeljnice, zaključni račun za leto 2015 
ter ostale listine, ki so pomembne za računovodsko spremljanje poslovanja 

ŠZ Tržič).  

Člani NO so vedno, že v gradivu z vabilom na sejo, prejeli tudi finančno 

poročilo za posamezno leto, ter dodatne obrazložitve k podanim poročilom. 

Tako so ob dodatnih pojasnilih predsednika ŠZ Tržič in sekretarke pregledali 
celotno finančno poslovanje ŠZ za leti 2014 in 2015. 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 se jih vsakoletno pridobi preko javnega razpisa. Veliko truda je 
vloženega tudi v pridobivanje lastnih sredstev, ki tako omogočajo izvedbo 

marsikaterega nadstandardnega programa. 

Predsednik NO je bil tako v letu 2014 kot v letu 2015 skoraj vedno prisoten 

na sejah IO ŠZ Tržič, ter tako seznanjen s sklepi, ki so bili tam sprejeti.  

Po pregledu finančne dokumentacije so bile sprejete naslednje ugotovitve, ki 

se posredujejo delegatom skupščine ŠZ Tržič in članom IO ŠZ Tržič v 

obravnavo in potrditev. 

 

Splošne ugotovitve NO, ki veljajo za obe leti poslovanja: 

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

na vpogled; 

2. Prihodki in odhodki so izkazani pravilno, kakor tudi stanja sredstev; 

3. Realizacija finančnega plana športa za leto 2014, kot tudi za leto 2015 je 
potekala v skladu s sprejetim planom, ter v skladu s sprejetimi sklepi na 

sejah IO ŠZ Tržič; 
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Finančne ugotovitve za leto 2014: 

4. Ostanek iz preteklega leta v znesku 4.732,14 EUR izhaja tako 1.374,84 

EUR za plavalni tečaj ter 3.357,30 EUR za program Zdrav življenjski slog. 
Zato se bo ta znesek namenil za različna športne aktivnosti povezane s 

tem projektom. 

5. ŠZ Tržič izkazuje na dan 31.12.2014 presežek prihodkov v znesku 

11.196,41 EUR iz poslovanja v tekočem letu. Skupni presežek prihodkov 

v znesku 15.928,55 EUR se bo uporabilo za opravljanje nepridobitnih 
dejavnosti, določenih v Pravilih društva. 

 

Finančne ugotovitve za leto 2015: 

 
6. Za leto 2015 izkazuje ŠZ Tržič 7.627,64 EUR presežka odhodkov nad 

prihodki, kar se je v celoti pokrilo iz presežka prihodkov iz prejšnjih 

obračunskih obdobij. 

7. Iz preteklih obračunskih obdobij je ŠZ Tržič prenesla 15.928,55 EUR 
presežka prihodkov, del tega presežka v višini 7.627,64 EUR je uporabila 

za kritje presežka odhodkov nad prihodki leta 2015, razlika v višini 

8.300,91 EUR pa se kot neporabljeni presežek prihodkov prenaša v 

naslednje leto in se bo uporabilo za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, 
določenih v Pravilih društva. 

 

 

Nadzorni odbor ugotavlja in poroča, da so bila prejeta finančna sredstva 

porabljena namensko ter, da pri svojem pregledu nismo ugotovili nobenih 
nepravilnosti in pomanjkljivosti. Zato Nadzorni odbor predlaga skupščini, da 

poročilo o finančnem poslovanju Športne zveze Tržič za leti 2014 in 2015 

sprejme in potrdi. 

 
 

 

 

Tržič, 19. februar 2016                  Predsednik NO ŠZ 
      Boštjan  AHAČIČ l.r.  

 


