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POROČILO NADZORNEGA ODBORA PLANINSKEGA DRUŠTVA 
 GORNJA RADGONA 

ZA LETO 2021 
 

 
Člana nadzornega odbora Planinskega društva Gornja Radgona v sestavi: Štefan Žalodec - predsednik 
in Denis Katan, sta dne, 11. 3. 2022, pregledala finančno in blagajniško poslovanje društva za leto 
2021. Ugotovitve: 
 

1. Nadzornemu odboru je bilo dano v pogled celotno finančno poslovanje društva z vsemi 
prilogam, za leto 2021, ki je knjiženo po računovodskih standardih. 

 
2. Nadzorni odbor je pregledal poslovanje po posamičnih izpiskih in pripadajočih prilogah. 

Ugotovljeno je bilo da je v knjigi evidentiranih 209 vknjižb. 
 

3. Nadzorni odbor je ugotovil, da se preko blagajne društva ne posluje dosti, večina preko 
transakcijskega računa. O vodenju blagajne se vodijo ustrezne listine, ki so podpisane od 
odgovorne osebe, so knjižene in skrbno odložene. Vsi prihodki so evidentirani  preko 
blagajniških prejemkov in položeni na TRR- račun društva, ki se vodi pri NLB- Gornja 
Radgona. 

 
4. Društvo posluje v skladu z določili Zakona o društvih, ki določa, da mora društvo sestaviti 

poročilo o poslovanju v skladu s pravili slovenskih računovodskih standardih. Zaključni 
račun za društvo izdela računovodski servis Šiško. 

 
5. Društvo je imelo v letu 2021 16.094,60 € prihodkov in 18.533,23 € odhodkov, ki so bili 

porabljeni na osnovi programa dela in predhodnih sklepov Upravnega odbora društva. 
Društveni sklad na računu NLB 31. 12. 2021 je 5.772,46 €, v blagajni pa je bilo 224,01 €  in 
ustreza knjigovodstvenem stanju in izpisku NLB. Društvo ni imelo na dan 31. 12. 2021 
nobenih odprtih obveznosti. 
 

6. Nadzorni odbor pri pregledu finančnega poslovanja društva ni ugotovil finančnih 
nepravilnosti, zato Občnemu zboru predlaga, da potrdi poročilo o poslovanju za  leto 2021. 

 
7. Člani nadzorni odbora so bili prisotni na vseh sejah upravnega odbora v letu 2021 in so bili 

skozi celotno leto informirani o delovanju društva. 
 
Gornja Radgona, 11. 3. 2022 
 

       Predsednik nadzornega odbora PD: 
 

                                                                                                                        Štefan Žalodec  
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