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Poročilo o delu NO KZS v letu 2020 

 

 

Preteklo leto je zaznamovala pandemija COVID-19, ki je v celoti narekovala 

aktivnosti v KZS. Odpovedanih je bilo veliko tekem in ostalih aktivnosti, kar je 

posledično pomenilo velik izpad prihodkov KZS.  

Aktivnosti IO KZS so večinoma potekale na daljavo, s pomočjo spletnega orodja 

Skype in Zoom. O aktivnostih nas je sprotno po elektronski pošti obveščal 

sekretar KZS g. Jurhar. 

Finančno poslovanje KZS je bilo obravnavano na 5. 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 2020. Naključno izbrani 

poslovni dogodki so bili podrobno pregledani, in sicer 39 posameznih poslovnih 

dogodkov (podroben opis posameznega poslovnega dogodka je opisan v 

zapisniku 5. redne seje NO, KZS ).  

Pri pregledu prihodkov in odhodkov je ugotovljeno: 

prihodki v letu 2020                                                                                       246.859,30  €   

odhodki v letu 2020                                                                                       242.850,93 €                                                                                                                                               

razlika                                                                                                                4.008,37 € 

 

V letu 2020 smo pridobili proračunska sredstva s strani MŠŠ in Fundacije za 

šport v skupnem znesku 124.256,93€ kar pomeni povišanje sredstev glede na 

leto 2019 v skupnem znesku 39.257,48€. Četrto leto zapored imamo pozitivno 

rast proračunskih sredstev. 
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Sponzorskih sredstev v preteklem letu je bilo 5.000,00€ in pomeni zmanjšanje 

v primerjavi z letom 2019 za 21.600,00€. 

Zahvaljujem se spoštovanima članoma NO KZS, g. Franc König in g. Anton 

Rožman za korektno sodelovanje v iztekajočem se mandatu. 

 

 

NO, predlaga skupščini sprejem finančnega poročila za leto  2020. 

 

 

Maribor; 09.03.2021 

 

 

Predsednik NO KZS 

 

 

Zoran Špolarič 
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