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DATUM: 06. MAJ 2016 

 
Z A P I S N I K 

 
1. SEJA NADZORNEGA ODBORA  NTZS, dne 06.05.2016, ob 11,00 uri v prostorih   NTZS  v Ljubljani,  
Celovška 25. 
 
Prisotni člani NO:   Privšek Hinko, Varl Igor, Bukovec Danilo 
 
Ostali: Darijan Vizjak, Danijel Šarlah 
  
 
Sestanek je sklican zaradi oddaje letnega poročila o finančnem poslovanju NTZS za leto 2015 
 
Na podlagi pregledane računovodske dokumentacije za poslovno leto 2015 seznanjamo IO z naslednjimi 
ugotovitvami: 
 
1. NO ugotavlja, da je NTZS pristopila k realizaciji ugotovitve pravnega odnosa in koristi, ki izhajajo iz 
veljavne pogodbe »O izvajanju gradbeno obrtniških, instalacijskih in del pri izgradnji prizidka k športni 
dvorani Krim, Ljubljana, Ob dolenjski železnici 50 (Št.: 631-2/98-1 z dne 13.08.1998) sklenjena  med 
naročniki: Mestna občina Ljubljana in NTZS in izvajalcem Electa inženiring d.o.o. Ljubljana. 
 
NO je seznanjen s predlogom Sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z vlaganjem v dvorano 
Krim, v katerem NTZS  »Mestni občini Ljubljana« in »Javnemu zavodu za šport Ljubljana« predlaga 
povrnitev sredstev s pobotom najemnine za prostore, ki jih ima NTZS v Hali Tivoli in s pobotom 
morebitnih drugih terjatev, ki bi jih imel »Javni zavod za šport Ljubljana« do NTZS (predvsem najemi 
dvoran). 
 
Glede na dejstvo, da je Fundacija za šport, za izgradnjo namiznoteniške dvorane  tega prizidka, kot je 
navedeno v tej pogodbi, odobrila namenska sredstva v višini 10,000.000,00 SIT (cca 41.729,26 EUR) 
menimo, da mora o odločitvi o prodaji oziroma o odsvojitvi tega deleža  sredstev odločati IO NTZS. 
 
2. NO ugotavlja, da je v letu 2015 znašal presežek odhodkov nad prihodki v višini 13.716,00 EUR. Na dan 
31.12.2015 izkazuje NTZS negativen društveni sklad v višini 44.588,00 EUR.  NO opozarja  IO NTZS na 
likvidnostne težave, ki so posledica negativnega društvenega sklada in opozarja na poslovanje v letu 
2016, ki naj prinese presežek prihodkov nad odhodki. 
 
3. Pri pregledu računovodskih izkazov in spremljajočih računovodskih evidenc za leto 2015 smo 
ugotovili, da je bilo poslovanje transparentno in v skladu z veljavnimi predpisi. 
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