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DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA 
Slamnikarska cesta 18 
1230 Domžale 

            e-mail: info@solazdravja.si  

          spletna stran: https://solazdravja.com/ 

 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA 

o pregledu poslovanja in letnega poročila Društva Šola zdravja za 

leto 2021 

Nadzorni odbor je v skladu z 26. členom Zakon o društvih in   23. členom 

Pravil Društva Šola zdravja dolžan pred rednim letim zborom članov 

opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem 

društva. Pregledati mora poslovanje društva in letno poročilo za preteklo 

leto in o tem poročati na zboru članov. 

Nadzorni odbor Društva Šola zdravja v sestavi:  

Ana Ponikvar - predsednica 

Fanika Štalcar - članica 

Vida Potočnik - članica 

je pregled poslovanja društva za leto 2021 opravil v času od 23.2.2022  ( 

prejeto  gradivo  po  e- pošti ) do 7.3.2022 na 5.seji  Nadzornega odbora, 

na  sedežu  društva Šola  zdravja. Pri pregledu so sodelovale  

predsednica in članici Nadzornega odbora.   

Nadzorni odbor je pregledal naslednje dokumente: 

- Dokumentacijo o poslovanju društva  za leto 2021  

- Poročilo o popisu sredstev in njihovih virov za leto 2021 

- Bruto bilanco za leto 2021 

- Računovodske izkaze s pojasnili k izkazom ter Poročilo o 

poslovanju za leto 2021  

- Pogodbe  o  zaposlitvi 

- Pregled  dokumentacije za  javne  razpise 

- Pogodbe  o  zaposlitvi 
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Nadzorni odbor je ugotovil: 

- da je vodenje poslovnih knjig ažurno, pregledno in po dogovorjeni 

razčlenitvi 

- da je vodenje poslovanja in sestava Letnega poročila v skladu s 

SRS 33 

- da so izpolnjene vse zahteve glede vsebine Letnega poročila  

- da Letno poročilo obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja 

društva 

Članice Nadzornega odbora smo  v letu 2021  z aktivnim sodelovanjem 

preko sej Upravnega  odbora ( ZOOM ) spremljale poslovanje društva in  

realizacijo  sprejetih  sklepov. 

Nadzorni odbor ni ugotovil nobenih nepravilnosti pri poslovanju društva. 

Nadzorni odbor želi tudi v poročilu za leto 2021 poudariti, da nam 

uspešno sodelovanje na javnih razpisih z 40,20% realizacijo omogočajo  

pomemben razvoj in širjenje  dejavnosti društva in  istočasno 

razbremenitev članarine,       ki  je  namenjena za  delovanje  društva, 

njenih  organov in obveščanju članov.  

Toda pri tem moramo poudariti, da je  pogoj za  pridobitev sredstev da 

so opravljene  predpisane  aktivnosti: torej izvesti projekte, dogovorjene 

v pogodbi in plačati s tem povezane obveznosti in  zagotoviti  ustrezen 

kader. To pomeni vnaprejšnje financiranje pomembnega dela dejavnosti 

društva, kar zahteva veliko skrb za likvidnost društva, kar rešujemo s 

kratkoročnim,  kreditiranjem  - limitom na transakcijskem računu in s 

skrbnim  plačilom članarine v začetku tekočega leta.  

Nadzorni  odbor ugotavlja, Celotni  presežek prihodkov nad odhodki je znašal  

634,46 EUR  in od pridobitne dejavnosti bo plačan davek od dobička v višini  19,98 

EUR (od davčne osnove  105,18 EUR). 

 
SKLEP:  Presežek prihodkov nad odhodki v višini 634,46 EUR, se po plačilu 
davka od dohodka,  prenese na društveni sklad,  ki se poveča, za 614,48 EUR, 
na 3.404,47 EUR. 
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Nadzorni odbor ugotavlja da  računovodski izkazi Društva Šola 
zdravja za leto 2021 pošteno predstavljajo poslovni izid in finančni 
položaj društva na dan 31.12.2021,v skladu s Slovenskim 
računovodskim standardom 33, in  vsa  dokumentacija  vezana  za  
poslovanje  društva. 

Nadzorni odbor predlaga zboru članov Društva Šola zdravja, da 

sprejme Letno poročilo društva za leto 2021.   

                               

                                              Nadzorni odbor:  

                                              Vida Potočnik, l.r. -  članica 

              Fanika Štalcar, l.r. - članica 

                      Ana Ponikvar, l.r. -predsednica 

 

 

 Dostavljeno: 

- Predsednik/ica delovnega predsedstva zbora članov 

- Zdenka Katkič, predsednica društva  

- Arhiv NO 


