
Koper, 30.5.2017 

 

 

Zapisnik 7.seje Nadzornega odbora JZS z dne  29.5.2017 s pričetkom ob 17.15 uri na sedežu 

JZS v Kopru 

 
Prisotni člani NO: Viljem Orel-predsednik, Karmen Pahor, Peter Vidmar, Igor Kraševac in Primož Perne  

Ostali prisotni : Romeo Podlogar  

 

Predsednik je ugotovil sklepčnost NO in pričel s sejo. 

 

Dnevni red seje: 

1. Potrditev zapisnika 6. seje z dne 11.11.2016 in pregled realizacije sklepov 

2. Bilanca stanja, izkaz poslovnega uspeha  in poslovno poročilo JZS za leto 2016 

3. Zaključno poročilo NO 

4. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K 1. točki: 

 

Zapisnik 6. seje NO z dne 11.11.2016 je bil soglasno potrjen. 

 

Sklepi, sprejeti na 6. seji, niso bili v celoti realizirani. NO ponovno nalaga generalnemu sekretarju, da v roku 14 dni pripravi 

in predloži naslednja poročila: 

- poročilo o stroških, povezanih z nastopom na OI Rio 2016 

- pisno poročilo o realizaciji sponzorskih pogodb JZS v 2016 

- poročilo o izvajanju izobraževanj komisije v letu 2016. 

 

Ugotovljeno je bilo, da je IO v letu 2016 sprejel samo en rebalans okvirnega finančnega načrta oziroma konec leta ni bil 

predlagan rebalans za 2016. 

 

Generalni sekretar ni pripravil pisnega poročila o obveščanju IO s sklepi NO. Iz zapisnika 26. seje IO JZS pa je razvidno, da je 

IO obravnaval zapisnik 6. seje NO, niso pa razvidni konkretni ukrepi na podlagi predlogov NO. 

 

 

K 2. točki: 

NO je obravnaval predložene dokumente, ki tvorijo Zaključni račun JZS za leto 2016. Pri pregledu niso ugotovili 

nepravilnosti, želijo pa podrobnejšo obrazložitev postavk 048 in 091 iz bilanci stanja na dan 31.12.2016. 

 

NO tudi predlaga, da se Poslovno poročilo za leto 2016 dopolni s poročili o delu sekcije, strokovnih svetov, komisije za 

izobraževanje  in ostalih teles IO za leto 2016.  

 

K 3. točki: 

 

Zaključno poročilo NO se bo pripravilo po prejemu vseh zahtevanih poročil. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.05 uri. 

  

Zapisal:                                                                                  Predsednik NO: 

Romeo Podlogar                         Vilijem Orel 


