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POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2016
Člani nadzornega odbora:
Jože Goršek, Sandi Škrabar, Štefan Bedjanič, Drago Vrečar in Branko Đorđević ‐ predsednik.
Nadzorni odbor se je v letu 2016 sestal na štirih rednih sejah in na enem sestanku komisije za finančno –
materialno poslovanje. Poleg tega so se člani NO redno udeleževali sestankov upravnega odbora. Podlaga za
delo NO je 29. člen statuta RD. Vsi člani NO so se redno udeleževali sestankov in delo vestno izpolnjevali,
kar je razvidno iz zapisnikov NO.
Ena od temeljna nalog NO je nadzor nad finančno‐materialnim poslovanjem družine. V preteklem letu je
poslovanje družine nadzorni odbor in finančno‐materialna komisija pregledala dva krat ( pol letno, in letno).
Vsa finančna poročila so potrjena s strani NO. Pri finančno‐materialnem poslovanju družine ni bilo
ugotovljenih kršitev.
Posebej so pregledana poročila o prodaji dnevnih ribolovnih dovolilnic, izkupiček od prodaje, ter o stanju in
prometu blagajne in blagajniškem maksimumom. Pri pregledu poslovanja niso bile ugotovljene
nepravilnosti.
Prihodki za leto 2016 so v finančnem poročilu poslovnega izida izkazani v dejanski višini na osnovi izvirne
dokumentacije in tudi pravilno evidentirani. Ugotavljamo, da se je realizacija prihodkov v odnosu na leto
2015 povečala za 19 % in znaša 60.073,45 €. Vzrok za povečanje prihodkov je povečana prodaja dnevnih in
letnih dovolilnic, prihodkov s tekmovanj in intervencijskega izlova. Podatki iz bilance stanja pa kažejo, da
družina ima za 35.000,00 € dolgoročnih finančnih obveznosti. Te obveznosti predstavljajo dolgoročno
brezobrestno posojilo, ki je bilo namenjeno za plačilo sodne poravnave z g. Sajovicem.
Stroški za leto 2016 so pravilno evidentirani na osnovi prejetih računov, ki so odobreni s strani odgovorne
osebe (predsednika društva), upravnega odbora in nadzornega odbora. Največ stroškov odpade na porabljeni
material in storitve (72 %), na ostale stroške pa 28 % (stroški plač, prispevkov, odpravnina, amortizacija).
Razlika med stroški in prihodki pa znaša čisti presežek oz. dobiček v višini 39,10 €. Ribiška družina
Šempeter od 01. 03. 2013 ni več zavezanec za DDV, saj ne dosegamo praga obdavčljivega prometa.
NO je na svoji zadnji seji potrdil finančno poročilo za leto 2016. NO ocenjuje, da je poslovanje družine,
kljub menjavi vodstva v preteklem letu bilo uspešno, upoštevajoč dejstvo, da smo prekinili delovno
razmerje tajnici (odpravnina) in v celoti poplačali dogovorjeno sodno poravnavo.
Ob pregledu blagajniškega poslovanja (stanje blagajne in blagajniški maksimum) je ugotovljeno, da je le‐to
urejeno, vestno so izpolnjeni blagajniški prejemki, izdatki in dnevniki. Prav tako se uspešno opravlja
poslovanje plačila članarine preko položnic in internetna prodaje dnevnih ribolovnih dovolilnic.
V tem obdobju je sprejet pravilnik o opravljenih delovnih obveznostih, pravilnik o ribolovu sulca, izdana so
pravila ribolova v naših vodah in izdana je nova letna ribolovna dovolilnica s splošnimi pravili.
NO se je redno seznanjal z delom in sklepi UO. Prav tako so se člani NO redno udeleževal sejah UO in
reševal skupne poslovno – finančne probleme družine in obratno.
NO ugotavlja, da se na sejah UO obravnava aktualna problematika, ki je vezana na delo družine. Člani UO
so informirani o vseh za družino pomembnih odločitvah in o tekočem delu družine, kar je razvidno iz
poročil komisij. Seje UO so potekale v skladu z pripravljenim dnevnim redom in konstruktivno razpravo.
Upravni odbor je pripombe in predloge oz. sklepe NO v določeni meri upošteval.
Tako NO ugotavlja, da je delo UO v letu 2016 potekalo v skladu z statutom RD.

NO ugotavlja, da je delo v letu 2016, ki mu ga predpisuje statut RD opravil v skladu z predpisi.
NO daje pobudo Upravnem odboru, da svoje delo usmeri predvsem v:
‐ povečanje števila članov v RD in pridobivanju mlajših članov,
‐ povečanju prihodkov RD, kar je bistvenega pomena za nadaljnji razvoj RD,
‐ nadaljnjem posodabljanju RGN,
‐ večji komercializaciji ciprinidnih in salmonidnih voda,
‐ boljši ekološki in čuvajski zaščiti ribolovnih območji oz. voda,
‐ izobraževanju članstva za potrebe RD in
‐ dobremu sodelovanju med vsemi člani RD.
Predlogi oz. sklepi NO, kateri so bili predlagani UO v sprejem, so že realizirani, zato jih posebej nismo
izpostavljali oz. o njih poročali, so pa razvidni iz zapisnikov NO.
NO RD Šempeter v skladu s členom 29 Statuta RD Šempeter obvešča Občni zbor RD Šempeter, da so vsi sklepi
občnega zbora RD Šempeter iz leta 2016 realizirani v celoti (razvidno iz zapisnika občnega zbora).
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