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Datum: 23. 3. 2017 
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Zadeva: Zapisnik seje nadzornega odbora 
 
Prisotni: 

- Stane Preskar, član NO, 
- Sabina Predovnik, predsednik NO,  
- Vitja Gričar, generalni sekretar JJZS. 

 
Odsotnost opravičila dr. Srečko F. Krope in Robert Perc. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled poslovanja v letu 2016; 
2. Razno  

 
 
K točki 1 
 
Nadzorni odbor ugotavlja, da je bil redno obveščen o sejah izvršnega odbora. Sproti je prejemal 
poročila o delu ostalih organov. Po lasti presoji in vabilo so se nadzorniki udeleževali sej organov, 
zapisnike sej pa prejemali po e-pošti. V letu 2016 je postala popolnoma delujoča internetna stran 
JJZS, kjer so sproti objavljeni vsi zapisniki sej.  
 
Nadzorni odbore ne ugotavlja, da bi ostali nerealizirani sklepi seje nadzornega odbora ob pregledu 
poslovanja v letu 2015.  
 
Pri pregledu dela in poslovanja nadzorni odbor ugotavlja sledeče:  
 
Nadzorniki so opravili pregled fascikla sklenjenih pogodb v letu 2016. Večina pogodb se nanaša na 
najem prostorov in zavarovanje tekmovalcev. Vse pogodbe so izvedene. Razvidno je, da so pogodbe 
urejene in zbrane za prejšnja leta. Nadzorni odbor ne ugotavlja posebnosti. 
 
Pregleda je seznam dopisov generalnega sekretarja. Generalni sekretar je v 2016 pripravil 118 
dopisov. Nadzorniki so pogledali dokumentacijo prejete pošte. Ni posebnosti, večina pošte gre v 
druge evidence.  
 
Nadzorniki so pregledali fascikel prejetih in izdanih računov. Poslovni izkazi kažejo, da bo JJZS po treh 
letih poslovala pozitivno. Ima odprte obveznosti do sodnikov, sekretarja in drugih strokovnih 
sodelavcev. Slednje bodo poravnane ob prilivu sredstev iz javnega razpisa. Presežek prihodkov za 
2016 je 566,12 EUR.  
 
Pri pregledu dokumentacije in spremljanju rednega dela nadzorniki ugotavljajo, da vsa delovna telesa 
in komisije.  
 

http://www.ju-jitsu.si/
mailto:info@ju-jitsu.si


Nadzorni odbor ugotavlja, da je izvršni odbor imel skupaj devet sej (zapisniki so po novem dostopni 
na spletni strani JJZS). V letu 2016 sta bili izvedeni dve skupščini. Nadzorni odbor ni ugotovil, da bi 
ostali nerealizirani sklepi.  
 
Nadzorni odbor pozdravlja prizadevanja predsednika in člane izvršnega odbora v prizadevanjih za 
krepitev ne-waze, sodelovanje s hrvaško zvezo pri organizaciji tekmovanja v Ljubljani in prizadevanjih 
za pridobitev novih članic. Nazorni odbor je seznanjen, da bo skupščina JJZS obravnaval točko 
sprejema novih članic.  
 
V mesecu marcu je bil na JJZS opravljen inšpekcijski nadzor na področjem usposabljanj in licenciranja 
strokovnih kadrov. Inšpektorat ni ugotovil nepravilnosti, v zapisniku so vključena določena 
priporočila, ki se nanašajo na sistemsko raven. Opravljen je bil pregled dokumentacije za 
usposabljanje trenerjev pripravnikov v mesecu juliju 2016. Vsa dokumentacija je ustrezno izpolnjena 
in popolna.  
 
Pregledana je bila evidenca potnih nalogov. Vsi potni nalogi s prilogami za 2016 sta bili zbrani. 
Skupno je bilo za izplačilo 10.677 EUR stroškov. Nalogi so bili na preskok pregledani in ni zaznanih 
nepravilnosti.  
 
V letu 2016 ni bilo nabavljenih novih osnovnih sredstev. Vsa osnovna sredstva so pri nosilcih 
uporabe.  
 
Na 31.12.2016 je bilo stanje blagajne 456,69 EUR. Poslovni prihodni v letu 2016 so znašali 80,932 
EUR, odhodki pa 80,326.  
 
V letu 2016 je zveza črpala javna sredstva iz Fundacije za šport in Ministrstva za znanost, 
izobraževanje in šport. V letu 2016 je JJZS porabila 33.963,38 EUR za programe članskih reprezentanc 
in 30.597,23 za programe mladinskih reprezentanc.  
 
U ugotovitvah nadzornega odbora je bil seznanjen predsednik JJZS.  
 
 
Zapisal: Vitja Gričar, generalni sekretar 
 
 
 
 
Srečko Krope 
Član nadzornega odbora 
 
Stane Preskar  
Član nadzornega odbora 
 
Sabina Predovnik 
Predsednica nadzornega odbora 


