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Na podlagi 25. člena Statuta OZS in na podlagi Poslovnika o delovanju organov OZS je NO na seji 
dne 18.12.2013 v prostorih sejne sobe športne dvorane Stožice v Ljubljani s pričetkom ob 19.00 uri 

obravnaval spodaj navedene točke in sprejel naslednje   
 
 

S K L E P E  
k obravnavanim točkam dnevnega reda 

 
 

Prisotnost in dnevni red 
 
Na seji so bili prisotni člani NO: Gregor Kumer, Aleš Kušar, Miha Mačus 
Ostali prisotni:  / 
Odsotni vabljeni:  / 
 
Dnevni red seje je bil soglasno sprejet. 
 
Seja NO se je pričela ob 19.00 uri.  
 
 
Dnevni red: 
 

Za sejo NO OZS predlaga predsednik NO OZS naslednji dnevni red:  

1. Pregled realizacije predhodnih sklepov NO OZS 
2. Spremljanje dela Predsedstva OZS (predlog g. Mačus) 
3. Razno 
 
 
AD 1. Pregled realizacije predhodnih sklepov NO OZS 
 
Na sestanku smo obravnavali predhodni zapisnik in preverili realizacijo predhodno dogovorjenih 
sklepov NO OZS. Ugotovljeno je bilo da so bili vsi sklepi realizirani razen sklepov, katere ponovno 
podajamo v nadaljevanju in katere je potrebno realizirati do naslednje seje NO OZS, ki bo 
predvideno v mesecu marcu 2014. 
 
Sklep NO-2013/009 
Pisarna OZS je zadolžena, da pri oblikovalcu spletnih strani, preveri možnosti in ceno 
postavitve portala, na katerem bodo objavljeni vsi zapisniki sestankov, vsi člani OZS pa 
bodo imeli dostop do portala z enotnim geslom.  
 
 
Sklep NO-2013/011 
Pregled realizacije sklepov, sprejetih na zadnji skupščini OZS v aprilu 2014, bo NO OZS 
preveril na naslednjem sestanku. 
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AD 2. Spremljanje dela Predsedstva OZS (predlog g. Mačus) 
 
Član NO Miha Mačus je pripravil predlog spremljanja finančno-materialnega poslovanja OZS. 
 
Na podlagi sklepa NO-2013/013 je bil v prostorih OZS (z dne 15.9.2013) organiziran sestanek 
predstavnikov NO OZS (g. Kušar, g. Mačus, g. Kumer), GS (g. Humerca) in računovodkinjo OZS 
ga. Sonjo Intihar Šadl. Na sestanku smo se dogovorili o vsebini in dinamiki pošiljanja računovodskih 
in finančnih poročil NO OZS In Predsedstvu OZS. 
 
Na podlagi omenjenega sestanka je GS pripravil vsebinsko/finančno 3.mesečno poročilo o 
delovanju OZS v letu 2013. Poročilo je vsebovalo: 

- vsebinsko poročilo o delovanju OZS v 2013 in plan dela za okt. – dec. 2013 
- odprte postavke terjatev do kupcev na dan 30.9.2013 
- odprte postavke terjatev do dobaviteljev na dan 30.9.2013 
- zbirno stanje na posameznih stroškovnih mestih za obdobje jan. – sept. 2013 
- stanje kreditov za obdobje jan. – sept. 2013 
- poročilo o glavnih prilivih (za 2012, plan za 2013 in realizacija na dan 30.9.2013) 

 
Vse prejete dokumente smo člani NO OZS pregledali in zavzeli skupno stališče, da oblika poročila, 
z vsemi pripadajočimi prilogami, zajema vso dogovorjeno tematiko, na podlagi katere bomo kot NO 
OZS lažje nadzorovali delovanje OZS.  
V kolikor bomo kot NO OZS eventualno želeli pridobiti neke bolj podrobne informacije v zvezi z 
posameznim segmentom delovanja OZS, bomo le te naknadno pisno zahtevali od GS. 
Naslednje poročilo o delovanju OZS mora GS pripraviti do 15. januarja 2014 in sicer za obdobje od 
1.9. – 31.12. 2013. 
 
Sklep NO-2013/013 
NO OZS je pregledal poročilo o delovanju OZS, za obdobje od jan. – sept. 2013, pripravljeno 
s strani GS in ocenil, da le to zajema vso potrebno tematiko za lažje nadziranje delovanja 
OZS. Taka forma poročila se naj uporablja tudi v prihodnjih 3 mesečnih poročilih.  
 
Sklep NO-2013/014 
GS mora na vsake 3 mesece pripraviti poročilo (vsebina in forma poročila sta dogovorjeni) o 
delovanju OZS in jih poslati NO OZS do 15. v mesecu za preteklo 3. mesečno obdobje.  
 
 
AD 5. Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
 
Naslednji sestanek NO OZS se organizira okvirno v marcu 2014.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. Original podpisan zapisnik se hrani v pisarni OZS.  
 
 
        
       Gregor Kumer, predsednik NO OZS 


