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Nadzorni odbor : Letno poročilo 

Lepo pozdravljeni! 

Kot je bilo povedano s strani predsednika Združenja je nadzorni odbor bil ves čas prisoten na 

vseh rednih sejah UO in zato ni bilo potrebno sklicati posebne seje. Smo se pa sestali 

14.februarja v prostorih Združenja ter pregledali letno poročilo o delu združenja in še 

pregledali finančno poročilo za leto 2012. 

Če ocenjujemo delo predsednika in celega Upravnega odbora, to lahko ocenimo več kot 

odlično. Poleg vseh sklicanih sej je UO delovalo zelo širše. Vključevalo se je v vse javne 

razprave oz. vsepovsod je poskušalo s svojo prisotnostjo javnosti povedati kakšne so namere 

ZPSPS. Če ocenimo, da je pred letom dni slovenska javnost bila skeptična, danes nihče več ne 

dvomi v prizadevanje UO! 

Pri pregledu finančnega poročila za leto 2012 nadzorni svet ugotavlja naslednje :  

 Ugotovljena je negativna razlika med prihodki in odhodki v višini ( -13.867,37 € ) 

 Nadzorni svet smatra, da to ne pomeni, da se s sredstvi ni racionalno gospodarilo, 

oziroma varčevalo. 

 Ugotavlja tudi, da Združenje trenutno razen članarine 4.680,00 € in 460 € 

prostovoljnih prispevkov ter prihodkov od obresti nima  nobenega drugega vira za 

delovanje, prav tako,v letu 2012 ni priliva iz naslova prihodkov od dividend in drugih 

deležev v dobičku, kot je bilo v letu 2011. 

 Na podlagi obsega aktivnosti v preteklem letu, porabljena sredstva v višini 21.918,00 

€  niti ne predstavljo velike izdatke. 

 N.O predlaga, da se manjko pokrije iz že rezerviranih sredstev. Za leto 2013 pa  

priporočamo, da se na pričakovan obseg aktivnosti že v naprej v finančnem planu 

rezervira več sredstev za delovanje. 

NO predlaga občnemu zboru, da finančno poročilo v tako predlagani obliki tudi sprejme! 

HVALA vsem ki so svoj čas namenili za uspešno izpeljavo programa, vam prisotnim pa za 

poslušnost. 
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