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P O R O Č I L O 

Nadzornega odbora Društvo veteranov »Sever« Severne Primorske 
 
Nadzorni odbor Društvo veteranov »Sever« Severne Primorske (v nadaljevanju: Društvo) v sestavi 
MENCINGER Janko - predsednik in Andrej MIKOLA in Igor VOLK - člana, se je sestal v četrtek 7. 2. 
2019 ob 15.30 uri in v petek, dne 22. 2. 2019, ob 16.00 uri, v prostorih PU Nova Gorica, v Novi Gorici, 
Sedejeva 11. 
 
Nadzorni odbor je bil sklican z namenom in v skladu z določbami 32. člena Statuta Društva. 
 
Pri delu odbora je sodeloval blagajnik Društva Tomaž Rutar, ki je predložil naslednje dokumente: 
 

- podatke letnega poročila Društva za leto 2018 za AJPES 

- bilanco finančnega poslovanja oz. izkaz poslovnega izida Društva, ki ga je pripravil 
knjigovodski servis, ki pogodbeno vodi finančno poslovanje društva, 

- prispeli računi za materialne in druge storitve ter dokumentacija, ki upravičuje porabo finančnih 
sredstev Društva 

- blagajniški dnevnik (pologi v obdobju med 31. 1. 2018 in 2. 8. 2018)  

- zapisnike sej Upravnega odbora Društva, 
 
Nadzorni odbor je pregledal predloženo dokumentacijo in ugotovil:  
 
-  da so bila sredstva porabljena v skladu s pravili, sklepi Upravnega odbora in za namene, 
opredeljene v finančnem načrtu in planu delovanja Društva za leto 2018, 
- da je finančno poslovanje društva vodeno v skladu z računovodskimi standardi in z 
ustreznimi listinami in 
-  da je poslovna dokumentacija kronološko urejena in dobro vodena. 
 
Blagajnik je na postavljena vprašanja podal pojasnila, kjer je bilo to potrebno. 
 
Predsednik Nadzornega odbora je bil s sklepi Upravnega odbora seznanjen z osebno prisotnostjo ali 
prisotnostjo članov na sejah oz. preko zapisnikov. 
 
Ugotovili smo, da je Društvo leta 2018 poslovalo varčno in racionalno, glede na plan delovanja 
Društva in razpoložljiva finančna sredstva.  
 
Posamezni pododbori Društva veteranov »Sever« Severna Primorska, Nadzornemu odboru niso 
podali pobud za sklic, oz. izredni nadzor.  
 
Predlagamo, da Skupščina sprejme sklep, da Upravni odbor za leto 2019 lahko spreminja finančni 
načrt in porabo sredstev glede na načrt, oz. opravi rebalans. 
 
Nadzorni odbor predlaga, da Skupščina sprejme poročilo, saj je bilo ugotovljeno, da je Društvo 
veteranov »Sever« Severne Primorske poslovala zakonito ter v skladu z določili Zakona o društvih in 
Slovenskim računovodskim standardom 33 (2007). 
 
 
                                                                         Predsednik nadzornega odbora      
                                                                                     Janko Mencinger 

 


