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POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2020 

 

 

Nadzorni odbor DU Žiri v sestavi Doroteja Velkavrh, Vojko Rupnik in Ida Filipič Pečelin se 

je sestal v ponedeljek, 13. 3. 2021  v prostorih društva, pregledal dokumentacijo o poslovanju 

društva ter se pogovoril o delovanju društva v letu 2020, ki ga je zaznamovala pandemija 

korone. Pri delu odbora sta  sodelovala blagajničarka društva ga. Silva Jereb, ki je pripravila 

gradivo ter predsednik g. Milan Sovinc. Nadzorni odbor je skupaj z njima analiziral poslovne 

dogodke v preteklem letu in trende za v bodoče. 

 

Leto 2020 je bilo zaradi epidemije korona virusa nenormalno oz. izjemno, saj so bili stiki in 

aktivnosti onemogočeni ali vsaj močno omejeni. Najbolj privlačnega dela programa društva - 

pohodov, izletov in srečanj v celoti ni bilo možno izvesti, prav tako ne športnih tekmovanj. 

Namesto novoletnih obiskov in obdarovanja najstarejših članov so bile poslane čestitke in 

boni za 5 eur. Spomnili smo se tudi 90 letnikov in s praporom spremljali člane na zadnji poti. 

Volilnega zbora članov v marcu ni bilo mogoče izvesti, zato je bil mandat staremu vodstvu 

podaljšan do junija, ko so bili epidemiološki ukrepi toliko sproščeni, da smo zbor vendarle 

izpeljali, a brez spremljajočega programa, pogostitve in družabnega srečanja.  

 

Navedeno se seveda odraža na vseh kazalcih poslovanja društva. Skupni prihodki društva so 

znašali 13.846,76 eur, skupni odhodki pa 10.711,72 eur. Prihodki torej v letu 2020 presegajo 

odhodke za 3.133,33 eur. Tak rezultat je posledica zmanjšanja aktivnosti društva zaradi višje 

sile. Znižali so se stroški poslovanja, materialni stroški, dnevnice in kilometrine, stroški 

občnega zbora, občina nam je znižala najemnino. Izpad izletov in pohodov na rezultat ne 

vpliva, saj enako bremeni prihodkovno in odhodkovno stran. 

 

Zaključki: 

 

1. Nadzorni odbor ugotavlja, da je delo DU Žiri v letu 2020 potekalo v skladu z veljavnimi 

Pravili društva, da pa predvideni program dela zaradi višje sile ni bil v celoti realiziran. 

 

2. Nadzorni odbor tudi ugotavlja, da so bila upoštevana njegova priporočila iz preteklega leta, 

naj se projekt Starejši za starejše vodi ločeno in tako, da so v obračunskem obdobju zajeti vsi 

prihodki in vsi odhodki za to obdobje (brez prenosov v naslednje leto). 

 

3. Ker iz leta v leto zaznavamo  upadanje članstva, ostaja aktualen razmislek, kako 

dolgoročno ob zmanjševanju prihodkov od članarine zagotoviti pozitivno poslovanje društva 

v normalnih razmerah. Nadzorni odbor pozdravlja prizadevanje vodstva za zmanjšanje 

stroškov dela po pogodbah in podpira njegov predlog, da se prouči smiselnost članstva 

društva v Pokrajinski  zvezi. 

 

4. Pri pregledu finančnega poslovanja Nadzorni odbor ni zaznal nepravilnosti. 

 

 



 

Za opravljeno delo v letu 2020 se zahvaljujemo tako prejšnjemu kot aktualnemu vodstvu 

društva, predvsem predsednikoma, ki sta morala pogosto reševati dileme, kako v danih 

razmerah ravnati, da bi vendarle uresničili čim večji del programa ter vsem ostalim,  ki ste 

kakorkoli sodelovali na kateremkoli področju dela društva- 
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