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MNENJE NADZORNEGA ODBORA 

O FINANČNEM POSLOVANJU ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR ZA LETO 2020 
 
Poslovanje ŠZM in tudi aktivnosti NO je v letu 2020 odločilno zaznamovala epidemija 
COVID-19, ki je v pretežnem delu leta popolnoma ustavila vse športne aktivnosti in 
posledično tudi aktivnosti organov ŠZM – tudi NO. 
 
Nadzorni odbor je v letu 2020 zaradi pandemije COVID-19 deloval zelo okrnjeno. Podatke 
o poslovanju smo prejeli preko elektronske pošte, pregled poslovanja pa smo opravili v 
okviru 7. in 8. seje NO. Člani NO so bili Jože Dover, predsednik NO, Toni Balažic in Uroš 
Lovrenčič, člana NO. 
 
Pri pregledu finančno računovodske dokumentacije smo pregledali pogodbe sklenjene v letu 
2020, 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. 
Društvo je opravilo redni letni inventurni popis, o čemer obstaja zapisnik. V tej zvezi NO 
predlaga UO, da terjatve iz naslova neplačanih članarin društev, ki so zapadle že več kot 6 
mesecev, skladno s statutarnimi določbami, bodisi odpiše, bodisi izterja in da se pregled 
terjatev opravlja redno, vsaj 2x letno. 
Ugotovili smo, da je dokumentacija urejena, pregledna in se v celoti hrani na sedežu društva. 
Nekatere računovodske listine so bile pomanjkljivo dokumentirane s prilogami, zaradi česar 
je NO pozval k njihovi dopolnitvi. Ne glede na to, iz ostalih evidenc izhaja, da so bile 
knjigovodske listine 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, enako kot predhodno leto, da bi bilo 
smiselno prenoviti pravilnik društva o materialno-finančnem poslovanju, saj je obstoječ 
pravilnik že precej zastarel.  
Društvo je kadrovsko podhranjeno, o čemer je NO poročal že predhodna leta. Dolgoletna 
bolniška odsotnost enega zaposlenega, v odsotnosti sistemskega vira za nadomestno 
zaposlitev,  onemogoča ureditev trajnega nadomeščanja, kar ob le eni zaposleni delavki, 
povzroča številne težave pri opravljanju dela, potrebnega za operativno poslovanje ŠZM. 
Težavo po potrebno trajno rešiti bodisi z rešitvijo obstoječe delovno pravne zagate, bodisi z 
dolgoročno pogodbo s kakšno zunanjo pravno ali fizično osebo. 
V letu 2020 je bil finančni rezultat negativen. Prihodki ŠZM so znašali 165.026,10 EUR, oz. 
48.682,09 manj kot v letu 2019. Odhodki so znašali 169.507,44 EUR, oz. 32.911,65 EUR 
manj kot predhodno leto. Rezultat poslovanja 2019 je bil posledično negativen v višini 
4.481,34 EUR, kar je društveni sklad oslabilo na 6.861,52 EUR. 
ŠZM je v letu 2020 posledično realizirala presežek odhodkov v višini 4.481,34 EUR, kar je 
predvsem posledica spremenjenega načina financiranja v letu 2020, ki je praktično 
onemogočil celotno črpanje odobrenih sredstev. Planirani programi ŠZM so bili kljub 
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pandemiji izvedeni. Ob koncu leta je ŠZM izkazoval odprte terjatve v višini 39.353 EUR, ki 
pa so bile v letu 2021 že vse poplačane. 
 
Na 3. korespondenčni seji NO, dne xx.6.2021, je bilo soglasno sprejet naslednji sklep glede 
finančnega poslovanja društva v letu 2020: 
 
  
»NO se je seznanil s finančnim poročilom ŠZM za leto 2020. NO na finančno poročilo 
ŠZM za leto 2020 nima pripomb.« 
 
 
 
 
 Predsednik Nadzornega odbora: 
  

         
 

 

 


