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 Poročilo o delu NO KZS v letu 2017 
 
 
Sestava Nadzornega odbora po volilni skupščini v preteklem letu je ostala 
nespremenjena. Zahvala delegatom volilne skupščine za oddan glas podpore. 
 
Nova sestava Izvršnega odbor in novoizvoljeni predsednik sta prinesla spremembe 
v načinu komuniciranja in s tem obveščenosti NO o delu IO. 
V preteklih letih je bil na vse seje IO povabljen predstavnik NO, da je iz »prve« 
roke dobil informacije o dogajanju. 
Novoizvoljen IO je spremenil ustaljen način prisotnosti NO na njihovih sejah in 
smo šele po našem pisnem posredovanju ( 11.9.2017 ) bili povabljeni na skupni 
sestanek med IO in NO KZS, dne 21.9.2017 in kasneje še na eno sejo 21.11.2017. 
 
Finančno poslovanje KZS je bilo obravnavano na 1. in 2. 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 2017. Naključno izbrani poslovni 
dogodki so bili podrobno pregledani in sicer 26 posameznih poslovnih dogodkov 
(podroben opis posameznega poslovnega dogodka je opisan v zapisniku 1. in 2. 
redne seje NO KZS ). Izstopajo potni stroški predsednika KZS. 
 
Pri pregledu prihodkov in odhodkov je ugotovljeno: 
 
prihodki v letu 2017                                                                                       314.017,72  € 
odhodki v letu 2017                                                                                       334.430,57 €                                                                                                                                               
razlika                                                                                                           - 20.412,85 € 

 

Presežek odhodkov nad prihodki je v veliki meri posledica izrednega dogodka in 
sicer pravnomočne sodbe KK Slovan proti KZS, v višini skupnega stroška 
20.945,21€. Do poplačila omenjenega zneska je bil blokiran transakcijski raračun 
KZS( prvi dan blokade 13.9.2018 ) . Trenutno ublažitev finančnega stanja je  KZS 
dosegla s pridobitvijo kratkoročnega kredita od podjetja Agencija Sarsa, 
Marketing, Samo Jurhar s.p.,  v višini 2.000€ in pridobitvijo kredita od OKS v 
višini 10.000€. 
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V letu 2017 smo pridobili proračunska sredstva s strani MŠŠ in Fundacije za šport 
v skupnem znesku 63.956€, kar pomeni povišanje sredstev glede na leto 2016 v 
znesku 5.521€. Po dveh zaporednih letih padanja sredstev se je trend obrnil v našo 
prid. 
 
NO predlaga skupščini sprejem finančnega poročila za leto  2017. 
 
 
Maribor; 15.03.2018 
 
 
Predsednik NO KZS 
 
 
Zoran Špolarič 
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