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POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA V LETU 2020
Člani nadzornega odbora: Jože Goršek, Sandi Škrabar, Štefan Bedjanič, Drago Vrečar in Branko Đorđević - predsednik.
Nadzorni odbor se je v letu 2020 sestal samo na eni redni seji. Sestanka komisije za finančno – materialno poslovanje
(predsednik UO in NO) ni bilo. Razlog k temu je bila prepoved zbiranja in sestankovanja zaradi epidemije COVID 19.
Predsednik NO se je udeležil dveh sej upravnega odbora.
Podlaga za delo NO je 29. člen statuta RD. Ena od temeljnih nalog NO je nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem
družine. Podlaga za pregled je bilo bilančno poročilo, ki ga je predsednik družine podal na drugi seji UO. Pri pregledu
finančno-materialnega stanja v poslovanju družine ni bilo ugotovljenih kršitev.
Na osnovi poročil o prodaji dnevnih ribolovnih dovolilnic po revirju, vrsti rib in izkupičku od prodaje dovolilnic po
lokacijah v katera je sedaj vključen tudi ribnik Žalec je razvidno, da se prihodki od prodaje dovolilnic od leta 2015
strmo rastejo in za leto 2020 znašajo 56.610,00 EUR. Zaradi povečanega števila članstva v družini so se zvišali tudi
prihodki od letnih ribolovnih dovolilnic in znašajo 8.690,00 EUR. Denarna sredstva v višini (cca 40.000,00 EUR) od
prodanih ribolovnih dovolilnic so direktno namenjena za nakup rib, razlika pa za druge aktivnosti, ki so neposredno
povezane z ribolovom. Ugotavljamo, da epidemija COVID 19 ni imela vpliva na zmanjšanje prodaje dnevnih kart in
števila članstva. V letu 2020 so dnevne dovolilnice večinoma kupovali domači slovenski ribiči, tudi pri vrstah kot je
sulec kjer je bil ponavadi delež tujih gostov dokaj visok. Največ prodanih dovolilnic je bilo za lokacijo ribnik Preserje
2, Braslovško jezero in Savinjo.
Prihodki družine znašajo 101.605,84 € brez DDV in so se v odnosu na plan za leto 2020 povečala za 50 %. Sami prihodki
pa v odnosu na prihodke iz leta 2019 so se povečali pa 13 %.
Poslovni in finančni stroški odhodkov za leto 2020 znašajo 96.581,43 € brez DDV in so razčlenjeni po vrstah. Tako
razlika med prihodki in odhodki znaša 5.024,41 €, kar pa je tudi dobiček družine.
Prihodki in odhodki so pravilno evidentirani na osnovi prejetih računov, ki so odobreni s strani odgovorne osebe
(predsednika društva), upravnega odbora in nadzornega odbora. Posamično so prihodki in odhodki prikazani v
poročilnih tabelah in redno poročani na sejah UO in NO. Ugotavljamo, da je finančno in denarno poslovanje družine
vzorno. Prihodki so se povečali na vseh postavkah, največ pa na dnevnih dovolilnicah. Povečanje odhodkov pa je
največje pri nabavi rib, vzdrževanju in tekočih zadevah. Podano je tudi stanje prometa v blagajni in blagajniškem
maksimumu. Pri pregledu omenjenega poslovanja niso bile ugotovljene nepravilnosti, oz. je vse vodeno v skladu z
blagajniškem maksimumu. Stanje sredstev na TRR na dan 31.12.2020 se ujema s podatki iz bilance stanja. Dolgoročnih
finančnih obveznosti znašajo 7.000,00 €, ter predstavljajo dolgoročno brezobrestno posojilo, ki pa je letos že bilo
odplačano. Na dan 31.12.2020 RD ni imela kratkoročnih finančnih obveznosti (nezapadle obveznosti).
Inventurni popis ob koncu leta je ugotovil usklajeno stanje sredstev z dejanskim stanjem osnovnih sredstev, zalog,
terjatev, obveznosti ter finančnih in denarnih sredstev.
Glede na podano zaključno poslovno poročilo in bilanco stanja za leto 2020 je ugotovljeno, da je celotno poslovanje
družine v skladu z računovodskimi standardi. Na osnovi tega je NO sprejel sklep in na svoji zadnji seji potrdil bilanco
stanja in poslovnega izida za leto 2020
Poslovanje plačila članarin in ribolovnih letnih dovolilnic je preko položnic, prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic je
potekala preko interneta in znanih prodajnih lokacijah (gotovinsko poslovanje), kar je razvidno iz poročila o prodanih
dovolilnic.
Plani delovnih akcij in ribiških tekmovanj v letu 2020 niso bili v celoti realizirani zaradi epidemije COVID 19, ampak je
kljub temu bilo opravljenih kar nekaj delovnih akcij izven razpisanih terminov. Gospodarjenje z vodami je vzorno.
Gospodar redno oddaja poročila o rednih in intervencijskih izlovih in vlaganjih po revirjih v skladu z letnim planom in
RGN 2017-2022. Dobili smo novega najemnika ribiškega doma, ki svoje obveznosti redno plačuje, kljub lanskemu skoraj
celoletnem zaprtju gostinskega lokala. Svoje obveznosti do družine je poravnal tudi prejšnji najemnik gostinskega
lokala.
NO se je redno seznanjal z delom in sklepi UO. Prav tako so se člani NO po potrebi vključevali na seje UO in reševali
skupne poslovno – finančne in druge 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 posameznih komisij in zapisnikov UO. Seje UO so potekale v skladu z
pripravljenim dnevnim redom in konstruktivno razpravo.
NO ugotavlja, da je delo UO v letu 2020 potekalo v skladu z statutom RD in da je delo družine v letu 2020 opravljeno v
skladu z predpisi.
Prav tako NO v skladu s 29 členom statuta RD Šempeter obvešča Občni zbor RD Šempeter, da so vsi sklepi občnega
zbora RD Šempeter iz leta 2020 realizirani v celoti (razvidno iz zapisnika občnega zbora).

Hvala in dober prijem, Branko Đorđevič, predsednik NO

