
POROČILO NADZORNEGA ODBORA DNTOZ LJUBLJANA ZA LETO 2019 

 

Nadzorni odbor DNTOZ Ljubljana, izvoljen na volilni skupščini 4.6.2019, v sestavi Slobodan Kitić, 

Dejan Đuranović in Tihomir Borenović, se je konstituiral na sestanku 19.6.2019. Na sestanku je 

bil za predsednika izvoljen Tihomir Borenović. Predstavniki NO so se udeležili vseh sestankov UO 

DNTOZ Ljubljana.  

Sestanki UO so potekali v kreativnem in spoštljivem vzdušju. Predsednik je sestanke vodil v 

demokratičnem duhu, kjer so lahko vsi člani UO izrazili svoje mnenje in podali svoje predloge. 

Tekoče naloge so razporejene glede na afinitete in zmožnosti članov UO. Podano je veliko pobud 

za sodelovanje in povezovanje ter vključevanje dodatnih ljudi za realizacijo zastavljenih nalog. 

Opazen je bil entuziazem in želja za izboljšanje stanja. 

S strani NO je bila podana pobuda, da se revidirajo seznami nagrajencev v trenerskih vrstah in 

odpravijo napake. Kot primer spregledanih trenerjev je dr. Zdenko Verdenik, ki do sedaj ni prejel 

nobene nagrade ne strain trenerske organizacuje kakor tudi ne s strani MNZLJ in NZS. Inicirana je 

pobuda tako na NZS kakor tudi na ZNTS, da se dr. Zdenku Verdeniku ob stoletnici NZS podelijo 

najvišje nagrade. 

Podali smo tudi pobudo za definiranje in izboljšavo statusa trenerjev na vseh področjih. 

Računovodske storitve za DNTOZ Ljubljana je zagotavljal zunanji računovodski server Marinko in 

partnerji d.o.o. iz Ljubljane. 

Člani NO smo dne 12.3.2020 v prostorih računovodskega servisa na Medvedovi 28 v Ljubljani 

pregledali in ocenili finančno poslovanje društva za leto 2019. Na razpolago so bili vsi potrebni 

dokumenti skupaj z vsemi pojasnili. 

Ugotavljamo, da je društvo v letu 2019 ustvarilo 35,121,59 EUR prihodkov, kar je malo manj kot 

v letu 2018, ko je ustvarilo 38,306,52 EUR. V časovne razmejitve je bilo prenesenih 7,728,00 in 

bodo vplivali na poslovanje v letu 2020. V letu 2018 je bilo prenesenih prihodkov malo manj in 

sicer 6.722,00 EUR. Razvidno je, da se je struktura porabljenih sredstev spremenila v korist 

realizacije zastavljenih projektov. 

Pregledali smo tudi prihodke in odhodke društva v letu 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018.  

Letno poročilo je oddano na AJPES, obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto na 2019, pa 

je oddan na FURS. Pričakuje se, da bo društvo za leto 2019 doplačalo davk od dohodka pravnih 

oseb. Za leto 2019 so bile že plačane akontacije v višini 186,32 EUR, v letu 2020 pa bodo mesečne 

akontacije davka po približno 80,00 EUR. Zaradi Covida 19, se je letos računovodsko poročilo za 

leto 2019 oddalo na AJPES in FURS oddajalo do 31.5.2020. 

 



Predsednik: Tihomir Borenović    

Član: Slobodan Kitić 

Član: Dejan Đuranović   

  


