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MNENJE NADZORNEGA ODBORA
O FINANČNEM POSLOVANJU ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR ZA LETO 2018
Nadzorni odbor se je konstituiral na 1. redni seji dne 18.4.2018. Pregled finančnega poslovanja
društva je opravil v okviru 3 rednih sej (3., 4. in 5. redne seje). Člani NO so bili Jože Dover,
predsednik NO, Toni Balažic in Tomaž Lovrenčič, člana NO.
Pri pregledu finančno računovodske dokumentacije smo pregledali pogodbe sklenjene v letu
2018, prejete in izdane račune društva, podlage zanje, izdane račune in podlage zanje, ostalo
dokumentacijo v okviru finančno-materialnega poslovanja, ki so društvu povzročali izdatke in
stroške ter bančno dokumentacijo v zvezi s plačilnim prometom društva.
Ugotovili smo, da je dokumentacija zadovoljiva in se v celoti hrani na sedežu društva. Nekatere
računovodske listine so pomanjkljivo dokumentirane s prilogami, vendar iz ostalih evidenc
izhaja, da so bile ustrezno poknjižene. Vodenje poslovnih knjig izvaja isti računovodski servis
kot predhodna leta (Mojca Topler, MD CONSULTICO, d.o.o.). Pomanjkljivosti je relativno malo
in so nematerialne. Mnenje NO je, da bi bilo smiselno prenoviti pravilnik društva o materialnofinančnem poslovanju, saj je obstoječ relativno zastarel.
Društvo je kadrovsko podhranjeno, zaradi česar postopki pri poslovanju niso tako dobro
dokumentirani, kot bi to bilo zaželeno, prav tako bi bilo potrebno z akti urediti finančno
poslovanje ŠZM tako, da bo preprečen eventualen konflikt interesov pri poslovanju ŠZM ter
zagotovljena namenskost porabe in princip dobrega gospodarjenja pri gospodarjenju s sredstvi
ŠZM, kar je NO tudi zahteval od UO ŠZM.
Smiselno bi bilo tudi urediti zaklepanje omare, kjer se hrani dokumentacija, s čimer bi izboljšali
fizično varnost dokumentacije in preprečili izgube knjigovodskih listin. Društvo je opravilo redni
letni inventurni popis, o čemer obstaja zapisnik.
Zaradi izčrpanega društvenega sklada, je NO od upravnega odbora zahteval, da takoj uvede
ukrepe za sprotno kontrolo poslovnega izida vsaj na trimesečni osnovi in da sprotno kontrolira
ekonomiko planiranih in izvedenih dogodkov, ki jih financira društvo.
Na 4. redni seji NO, dne 25.3.2019, je bilo soglasno sprejet naslednji sklep glede finančnega
poslovanja društva v letu 2018:
»NO se je seznanil s finančnim poročilom ŠZM za leto 2018.«

NO je od strokovne sodelavke zveze zahteval še nekatera dodatna pojasnila in dokazila, ki je
je v celoti prejel na 5. redni seji.
NO na finančno poročilo ŠZM za leto 2018 nima več nobenih pripomb.
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