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Poročilo o delu NO KZS v letu 2018

Drugo leto dela NO KZS kaže na utečeno relacijo med NO in IO KZS, ki na svoje
seje ne vabi predstavnika NO KZS. Na pobudo NO je bila sklicana v mesecu
oktobru 2018 skupna seja z vodstvom KZS ( prisoten predsednik g. Strojin,
sekretar g. Jurhar). Poudarek je bil na poglobljeni razpravi v kateri je predsednik
KZS predstavil aktualno dogajanje v zvezi in trenutno finančno stanje. Skretar nas
je seznanil z novostmi povezanimi s prijavami, rezervacijami in plačili, udeležbe
na mednarodnimi tekmovanjih.Ponovno je bilo jasno izraženo stališče NO, da
pričakuje vabila na razpisane seje IO KZS.
Finančno poslovanje KZS je bilo obravnavano na 3. redni seji NO KZS.
Predstavnica računovodskega servisa Agencija Sarsa, Marketing, Samo Jurhar s.p.,
gospa Romana nam je predhodno posredovala izpis analitične bruto bilance in
kartice konta za vse poslovne dogodke v letu 2018. Naključno izbrani poslovni
dogodki so bili podrobno pregledani in sicer 16 posameznih poslovnih dogodkov
(podroben opis posameznega poslovnega dogodka je opisan v zapisniku 3. redne
seje NO KZS ).
Pri pregledu prihodkov in odhodkov je ugotovljeno:
prihodki v letu 2018
odhodki v letu 2018
razlika

394.742,75 €
394.380,19 €
362,56 €

Po negativnem stanju v preteklem letu ima KZS v letošnjem letu presežek v višini
362,56€, kar je seveda vzpodbudno.
V letu 2018 smo pridobili proračunska sredstva s strani MŠŠ in Fundacije za šport
v skupnem znesku 71.925,87€, kar pomeni povišanje sredstev glede na leto 2017 v
znesku 7.969,87€. Drugo leto zapored imamo pozitivno rast proračunskih sredstev.
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Pridobili smo 19.536,67€ od OKS. Ustno zagotovilo je, da ne gre za posojilo,
vendar tega nismo dobili v pisni obliki od predsedniaka KZS.
Sponzorskih sredstev v preteklem letu je bilo 14.870,49€.
NO predlaga skupščini sprejem finančnega poročila za leto 2018.
Maribor; 03.03.2019
Predsednik NO KZS
Zoran Špolarič
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