
 

  

 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
o opravljenem nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem ŠPORTNE 

UNIJE SLOVENIJE za leto2020 
 

I. 
Nadzorni odbor Športne unije je v sestavi Janez Zavrl – predsednik NO in člani: 
- Matej Sitar, 
- Zdenko Šibav, 
- Gaber Benedik, 
- Alojz Guček – upravičeno odsoten,  
dne 12. 3. 2021 na svoji 2. redni seji v prostorih Športne hiše Ilirija, Vodnikova cesta 155 v 
Ljubljani, razpravljal in pregledal: 
  - POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO za leto2020, 
  - PODATKE IZ BILANCE STANJA na dan 31 .12. 2020, 
  - PODATKE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA v obdobju 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ter ugotovil: 
 

II. 
- da je letno poročilo Športne unije Slovenije za leto 2020 sestavljeno v skladu z določbo 
petega odstavka 26. člena Zakona o društvih ter vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega 
izida, pojasnila k izkazom ter poslovno poročilo, 
- da letno poročilo Športne unije Slovenije za leto 2020 izkazuje resnični prikaz premoženja 
in poslovanja zveze v letu 2020, 
- da je bilo vodenje poslovnih knjig in letno poročilo Športne unije Slovenije sestavljeno v 
skladu z Zakonom o društvih in Računovodskim standardom za društva in Pravili ŠUS,  
- da gre pri nekaterih postavkah pri vseh navedenih poročilih za precejšnja odstopanja, ki pa 
so posledica nenavadnih in posebnih pogojev poslovanja, ki pa so posledica znanih ukrepov 
v zvezi z okoliščinami COVID-19, zlasti pri dohodkih iz naslova najemnin in nekateri drugih 
postavk v zvezi s poslovanjem.  
 

III. 
Nadzorni odbor Športne unije Slovenije je v zvezi z opravljenim pregledom dokumentov in 
delom organov zveze med drugim ugotovil: 
- da je bil kljub nepredvidljivim okoliščinam  v letu 2020 ustvarjen presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 59.301 EUR, 
- da je presežek odhodkov s strani Računovodskega servisa in vodstva ŠUS strokovno 
obrazložen v danem poročilu. 
 

V. 
Upoštevaje zgoraj navedena dejstva, je bilo finančno in materialno poslovanje Športne unije 
Slovenije v letu 2020 skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi, zato 



 

  

 

Nadzorni odbor predlaga Skupščini, da v okviru svojih pristojnosti iz sedmega odstavka 26. 
člena Zakona o društvih in 26. člena Pravil ŠUS sprejme letno poročilo o poslovanju Športne 
unije Slovenije. 
 
Ljubljana 12. 3. 2021 

Janez Zavrl, l.r.  
predsednik Nadzornega odbora ŠUS 


