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POROČILO  

Nadzornega odbora Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije za leto 2013 

 

Člana Nadzornega odbora  predsednik Silvester SIKOŠEK in član Rajko MARENČIČ sva se 

sestala v torek, 1.4.2014 ob 17.00 uri, na naslovu Gradnikove brigade 11 Ljubljana. Član NO 

Milan RACE pa je že pred to sejo podal odstopno izjavo s funkcije člana NO. 

Nadzorni odbor je bil sklican z namenom in v skladu s 43. členom Statuta ZPASS. 

Finančno poslovanje ZPASS je v obravnavanem obdobju potekalo preko poslovnega računa, 

v manjši meri pa tudi z gotovino. Šlo je za gotovino prejeto od plačila kotizacije udeležencev 

druge letne skupščine ZPASS na sami skupščini in pri izvedbi strokovne ekskurzije članov 

ZPASS  v Avstrijo, na dan ekskurzije. Računovodstvo ZPASS je gotovino odvedlo in 

položilo za račun združenja takoj po prejemu gotovine.  Na dan 31.12.2013 v blagajni ni bilo 

gotovine.  

Pri delu NO sta sodelovala tako generalni sekretar kot računovodkinja ZPASS, ki sta 

predložila naslednje  dokumente: 

-  Članski imenik, 

-  Zapisnike sej UO, v katerih je opredeljeno upravljanje z finančnimi in drugimi materialnimi    

   sredstvi ZPASS, 

- Bančne izpiske, 

- Donatorske in sponzorske pogodbe 

- Bilanco finančnega poslovanja s kontnimi postavkami (karticami) 

- Izkaz poslovnega izida in 

- Druge listine, ki se nahajajo v fasciklu, ki ga vodi računovodkinja oziroma generalni  

  sekretar. 

 

Nadzorni odbor je pregledal predloženo dokumentacijo in ugotovil:  
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- da so bila denarna sredstva  porabljena v skladu s pravili, sklepi Upravnega odbora in za 

namene, opredeljene v finančnem načrtu za leto 2013, 

- da so finančni izkazi korektni in 

- da je poslovna dokumentacija kronološko urejena in vzorno vodena. 

 

Generalni sekretar in računovodkinja sta na postavljena vprašanja podala pojasnila, kjer je 

bilo to potrebno. 

Predsednik Nadzornega odbora je bil sproti seznanjen z odločitvami Upravnega odbora 

ZPASS, saj je bil osebno prisoten na vseh sejah le-tega. 

Nadzorni odbor ZPASS je obravnaval eno pisno »pritožbo zaradi domnevnega pravilnega 

ravnanja z gotovinskim denarjem in preglednimi medsebojnimi odnosi«, ki jo je pod 

navedenim naslovom podal dne 17.9.2013, Predsednik ZPASS. Prejeta pritožba je bila 

obravnavana kot pobuda za izredni finančni nadzor v zvezi izvedbe strokovne ekskurzije dne 

5.8.2013 v sosednjo Avstrijo. Pisno pritožbo je v tem smislu NO obravnaval na seji dne 

24.9.2013 ter z ugotovitvami seznanil pritožnika in obvestil UO ZPASS. Zadeva je bila nato 

obravnavana še na seji UO dne 12.11.2013, ko je bilo ugotovljeno število udeležencev 

ekskurzije, kar je bila tudi podlaga za ugotavljanje korektnosti ravnanja s finančnimi sredstvi.  

S končnimi ugotovitvami  je Nadzorni odbor obvestil dne 18.2.2014 Upravni odbor, dne 

20.2.2014 pa je bil končni zapisnik poslan tudi pritožniku – predsedniku ZPASS, ki nanj ni 

imel pripomb.    

Nadzorni odbor predlaga, da skupščina sprejme poročilo Nadzornega odbora, saj je bilo 

ugotovljeno, da je Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije poslovalo zakonito 

ter v skladu z določili Zakona o društvih in Slovenskim računovodskim standardom 33 

(2007). 

Nadzorni odbor predlaga Skupščini ZPASS, da glasuje za razrešnico predsedniku ZPASS za 

proračunsko poslovanje za leto 2013 

 

Datum: 2.4.2014 

 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                          Predsednik nadzornega odbora  

                                                                                    Silvester SIKOŠEK 

                                         


