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ZAPISNIK 
 

Sestanka Nadzornega odbora  
Združenja strokovnih delavcev upravnih notranjih zadev, 

ki je bil 3. 12. 2010 ob 17. uri v Ljubljani, Austria Trend Hotel, Dunajska cesta 154. 
 
 
Nadzorni odbor ZUNZ v sestavi: Vinko Poličnik, Aris Loboda in mag. Breda Erlih, je bil izvoljen na 7. 
občnem zboru dne 27. 11. 2009 v Banovcih za mandatno dobo 5 let. Člani nadzornega odbora so se 
dogovorili, da bo funkcijo predsednika nadzornega odbora opravljal Vinko Poličnik.  
 
Na podlagi 19. člena Statuta ZUNZ nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov 
društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva ter enkrat letno poroča 
občnemu zboru. 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Obravnava poslovnega poročila ZUNZ za leto 2009 z dne 15. 3. 2010 
2. Obravnava  Poslovnega poročila o delu Združenja strokovnih delavcev upravnih notranjih zadev 
(ZUNZ)  v letu 2010 in finančno poročilo za leto 2010 ter načrt dela s finančnim planom za leto 2011 z 
dne 20. 11. 2010. 
3. Razno. 
 
 
K točki 1 in 2: 
 
Predsednik nadzornega odbora, Vinko Poličnik je povedal, da se je udeležil 2. seje IO ZUNZ, ki je bila 
2. 12. 2010 ob 18. uri v Ljubljani. Na dnevnem redu je bila tudi obravnava vseh poročil o delu 
združenja v obdobju enega leta, oziroma od prejšnjega občnega zbora do 31. 10. 2010. Na 
predložena poročila ni bilo pripomb. IO je sprejel sklep, da se občnemu zboru predlaga sprejem 
oziroma potrditev finančnega poročila za leto 2009 od 31. 10. 2009 do konca leta 2009 in finančno 
poročilo za leto 2010 ter načrt dela združenja s finančnim planom za leto 2011.  
 
Člani nadzornega odbora so s pregledom dokumentacije in predloženih poročil opravili nadzor nad 
razpolaganjem s premoženjem združenja, pri čemer so zlasti ugotavljali namenskost in smotrnost 
porabe sredstev ter pravilnost poslovanja izvršnega odbora oziroma oseb, pooblaščenih za 
razpolaganje s sredstvi združenja. 
 
Pri pregledu dela združenja je nadzorni odbor ugotovil, da je le-to skladno z nameni in cilji in 
zastavljenim programom ter odločitvami občnega zbora ali izvršnega odbora. Prav tako nadzorni 
odbor ni ugotovil negospodarnega ravnanja z društvenim premoženjem ali drugih nepravilnosti. Vse 
finančne obveznosti so se izvajale pravilno in pravočasno.  
 
Na podlagi računovodskih izkazov oziroma bilance stanja, ki jih je pripravil pogodbeni računovodski 
servis, je nadzorni odbor ocenil, da je finančni položaj združenja v preteklem letu in v letu 2010 dober, 
njegovo poslovanje pa uspešno. 
 
SKLEP: Nadzorni odbor je ugotovil, da je finančno materialno poslovanje združenja v obdobju od 31. 
10. 2009 do 30. 10. 2010 v skladu z nameni in cilji društva ter sprejetimi načrti. Nepravilnosti niso bile 
ugotovljene, zato predlaga občnemu zboru, da poročila sprejme v predloženem besedilu. 
 
Zaključeno ob 17. 45. uri. 
 
Zapisal:                                                                                              Predsednik Nadzornega odbora: 
Vinko Poličnik                                                                                                 Vinko Poličnik                                                                               



  
 
  
 
  
 

 
  

 

 

   

 


