
Poročilo NADZORNEGA ODBORA OD VITAL za leto 2021 

 

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Odbojkarskega društva (v nadaljevanju OD) Vital 

Ljubljana v sestavi Petra Škafar, Dunja Bernot in Barbara Gorjup se je na seji dne 19. 4. 

2022 seznanil z letnim poročilom OD Vital z vključenimi računovodskimi izkazi za leto 

2021 in poslovanjem OD Vital v prvih mesecih leta 2022.  

 

NO OD Vital je pri opravljanju nadzora nad finančnim in materialnim poslovanjem OD 

Vital v letu 2021 ugotovil, da: 

- je letno poročilo OD Vital za leto 2021 v večji meri sestavljeno v skladu s 5. 

odstavkom 26. člena Zakona o društvih, saj vsebuje bilanco stanja in izkaz 

poslovnega izida ter poročilo o poslovanju društva. NO ponovno (kot že v letu 

2020) priporoča, da se v bodoče letno poročilo nadgradi tudi s pojasnili k 

računovodskim izkazom; 

- je bilo na podlagi predloženega letnega poročila in na seji prejetih ustnih 

pojasnil vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila OD Vital za leto 

2021 v skladu z računovodskim standardom za društva (SRS 33). NO ugotavlja, 

da je OD Vital v letu 2021 ustvaril presežek odhodkov v višini 24.005,91 EUR, ki 

se krije iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij. Opozarja, da 

lahko to predstavlja določene težave v likvidnosti OD Vital in da je znesek 

društvenega sklada na dan 31. 12. 2021 samo še 4.689,99 EUR. 

 

NO OD Vital na podlagi predloženih računovodskih izkazov in podanih pojasnil 

ocenjuje, da letno poročilo OD Vital za leto 2021 obsega resnični prikaz premoženja in 

poslovanja društva v letu 2021. NO še ni bil seznanjen s popisom sredstev in obveznosti 

OD Vital na dan 31. 12. 2021. 

 

NO OD Vital ugotavlja, da se vlagajo precejšnji napori za izboljšanje poslovanja OD 

Vital v smeri še transparentnejšega, predvsem pa bolj učinkovitega in stabilnega 

poslovanja, kar NO OD Vital podpira in to od vodstva pričakuje tudi v prihodnje. 

 

Ljubljana, 19. april 2022 

 

UO OD Vital: 

Petra Škafar  

Dunja Bernot 

Barbara Gorjup 


