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1. UVOD K POROČILU 

 

NO v novi sestavi je bil imenovan maja 2019. Na prvi seji je imenoval predsednika in določil 

izhodišča za delovanje, na drugi seji pa je sprejel strategijo in program dela. Na seje NO je bil 

vabljen predsednik društva, člani NO pa so bili vabljeni na seje UO DSP, ki so se jih tudi 

udeleževali. 

 

NO je za Bilten napisal prvi del poročila o svojem delu še preden je lahko opravil pregled 

zaključnega Letnega poročila društva za leto 2019. V prvem poročilu smo podali splošne 

ugotovitve materialno finančnega poslovanja društva, v drugem pa nekoliko bolj poglobljeno 

analizo društvenega premoženja in financ. 

 

 

2. POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBJAVLJENO V BILTENU 2019 

 

»Nadzorni odbor se je v letu 2019, in sicer po nadomestnih volitvah v novi sestavi (Goran 

Gluvić, Edelman Jurinčič in Iztok Osojnik) od junija do zapisa tega poročila sestal na štirih (4) 

rednih sestankih in enem (1) dopisnem. Vsaj en član NO se je udeležil vseh sestankov 

Upravnega odbora DSP.  

Obravnavali smo nekaj pisem in pobud, a ugotovili, da so obšli Upravni odbor, ki je pristojen 

za njihovo obravnavo in sklepe. Tudi problematiko obnove hiše na Bledu in Slovenskih dnevov 

knjige, za katere menimo, da je prišlo do določenih napak v procesu aktivnosti, ki pa so rešljive, 

bi moral najprej obravnavati UO in izreči sklepe o nadaljnji dejavnosti. To velja tako za 

preplačilo obnove hiše na Bledu kot tudi za 20- do 25-odstotni delež, ki pripada društvu iz 

projektov pod njenim pokroviteljstvom, kar je treba jasno opredeliti v pogodbah.  

Ob dopisnem sestanku UO, na katerem je obravnaval pismo našega člana glede odvzema 

projekta Trubarjev sklad s strani Javne agencije za knjigo, smo sklicali tudi dopisni sestanek 

NO, na katerem smo ugotovili, da posamezna mnenja, stališča in ukrepi znotraj društva ne 

peljejo nikamor. UO je prepočasen in premalo odločen, tak način delovanja pa ima za društvo 

materialne in finančne posledice. Vsi trije člani NO smo poslali pisma kot člani društva s 

svojimi ločenimi mnenji, a se UO ni odzval. Opozarjali smo, da se bo zaradi tako nejasnega, 

neodločnega in prepočasnega ukrepanja društva na področju vloge in delovanje JAK materialno 

in finančno poslabšalo stanje društva. Zahtevali smo, naj UO ne prepusti Trubarjevega sklada 

JAK-u, ta ker nima pravice do njega, UO pa ni storil ničesar za pravno varstvo tega projekta. 

Poudarili smo, da nam bodo tako (medlo bomo pokleknili pred vsakim pravnim mnenjem) 

odvzeti tudi Vilenica, Povabimo besedo in drugi projekti, odvisno od potrebe različnih 

grabežljivcev.  

Ker ni bilo odmeva, smo sklicali redni sestanek, katerega prva točka je bila odstop NO. Pri tem 

nas je vodil občutek, da smo le opazovalci propadanja društva, se pravi, nekakšni grobarji. Po 

premisleku nismo odstopili, saj nam je predsednik predlagal, naj znova napišemo opozorilo 

UO, kar smo tudi storili. Toda UO je spet medlo sprejel naše pismo.  

Na istem sestanku smo podprli svojo predstavnico v svetu JAK pri prizadevanju za zakonito 

delovanje JAK. Obravnavali smo odgovore JAK na njena vprašanja in ugotovili, da so 

neprepričljiva in tudi nejasna. Spremljali smo nadaljnje ukrepe in podpirali aktivnosti 

predstavnice za zakonitost delovanja JAK. Medtem je UO sprožil postopek za njen odpoklic, 

ne da bi razpravljal o točkah, ki jih je predstavnica sveta JAK potem naslovila na Ministrstvo 

za kulturo. S tem dejanjem je UO potrdil, da se strinja z nezakonitimi dejanji, kar bo društvu 

zelo škodovalo in se ne bo moglo več sklicevati na nikakršno zakonitost, saj bo to v prihodnje 

neverodostojno.  
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Načeli smo problematiko Vilenice, ki nikakor več ne najde stika z lokalno skupnostjo. Ugotovili 

smo, da UO krši statut pri imenovanju organov Vilenice.  

O delovanju UO, predsednika, NO, komisij in posameznih vodij projektov naši člani niso bili 

oz. niso ustrezno informirani. Organi društva so se zaprli vase in o svojih odločitvah pozabili 

poročati članstvu. Tak način dela je zelo neproduktiven, saj izključuje mnoge člane, ki bi bili 

pripravljeni kaj storiti za društvo. Zdi se, da so nekateri člani UO zdaj (kot tudi že v preteklosti) 

v tem organu samo iz osebnih interesov, kar je človeško deloma razumljivo, a razumevanje 

poide tisti hip, ko škodujejo društvu; kar pa se zgodi v večini primerov. Ugotavljamo, da je UO 

izgubil kompas. Sklepi, stališča in mnenja, ki jih je sprejemal, so zelo medli in neodločni. Enako 

so se odzivali tudi na naša opozorila in pisma.  

Ocenjujemo, da prihodnost našega društva ni bleščeča, in bojimo se, da je zaradi primanjkljaja, 

ki se kopiči že nekaj let in ga sedanji UO ne rešuje dovolj hitro, na vrsti prodaja hiške na Bledu. 

In to kmalu.  

Bilance stanja, izkaza prihodkov in dohodkov ter poslovnega poročila do oddaje poročil za 

Bilten še nismo prejeli, zato bomo o tem poročali neposredno na občnem zboru.«  

 
 

3. NADZORNI ODBOR 

 

Temeljni akt DSP opredeljuje nadzorni odbor v 34. in 35. členu. Nadzorni odbor ima tri člane, 

ki jih izvoli občni zbor. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega 

odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.  

 

Nadzorni odbor nadzira delo upravnega odbora in drugih organov društva, zlasti finančno in 

materialno poslovanje društva ter pregleduje letno poročilo. Vsak čas lahko pregleda ustrezne 

knjige, računske priloge in društvene listine in spise. Nadzorni odbor poroča o svojem delu 

občnemu zboru, kateremu je odgovoren za svoja dela. 

 

 

4. VODENJE POSLOVNIH KNJIG IN LETNO POROČANJE PO ZAKONU O 

DRUŠTVIH (ZDru-1) 

 

Društvo mora za vsako poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo, ki 

vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju 

društva. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja društva.  

Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila morata biti v skladu z računovodskim 

standardom za društva. Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so 

presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena društva ter ciljev oziroma 

za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu.  

Letno poročilo sprejme zbor članov društva. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred 

sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, ki 

mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz prejšnjih odstavkov. 

 

 

5. LETNO POROČILO DSP 2019 

 

Dne 20.3.2020 je bilo UO in NO poleg Biltena 2019 v pregled in obravnavo posredovano 

pripravljeno letno poročilo DSP za 2019: 
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 Podatki iz letnega poročila 2019 pripravljeni v predpisani preglednici za letno 

poročanje Ajpes, ki zajemajo podatke iz bilance stanja na dan 31.12.2019, podatke iz 

izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1.2019 – 31.12.2019, dodatne podatke k izkazu 

poslovnega izida v obdobju 1.1.2019 – 31.12.2019 ter izjavo glede predložitve teh 

podatkov ter pojasnil k izkazom; 

 Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2019; 

 Obračun davka od odhodkov pravnih oseb za leto 2019; 

 Preglednica prihodkov in odhodkov za leto 2019; 

 Poslovno poročilo DSP za leto 2019. 

 

NO je na podlagi prejetega gradiva zastavil UO in računovodstvu dodatna vprašanja in zahteval 

dodatno dokumentacijo, ki jo je po prejemu pregledal.  

 

Zaradi razglasitve epidemije koronavirusa COVID-19 je bil sprejet Zakon o interventnih 

ukrepih na javnofinančnem področju, ki izrecno ureja tudi oddajo letnih poročil na AJPES in 

podaljšal rok za oddajo letnih poročil iz 31.3.2020 na 31.5.2020. 

 

Zaradi nastalih posebnih razmer, prepovedi gibanja in druženja večjega števila ljudi v času 

epidemije idr. so nastopile težave s sklicem občnega zbora. Če izvedba zbora članov niti na 

daljavo ni možna je bilo društvom predlagano, da letno poročilo obravnava nadzorni organ 

društva, ki ga nato sprejme izvršilni organ društva ( upravni odbor) in se ga nato odda na AJPES. 

O tem je primerno obvestiti člane društva.  

 

V tem kontekstu  je predsednik DSP podal predlog, da UO in NO obravnavata vse pripravljene 

dokumente, da se lahko letno poročilo odda na Ajpes ter Obračun davka od dohodkov pravnih 

oseb, vse za leto 2019, v roku do 31.5.2020. Občni zbor bo sklican, takoj ko bo možno, da bo 

obravnaval in potrdil letno poročilo 2019. Morebitne popravke letnega poročila, pa bi z oddajo 

popravka na Ajpes, uredili do 31.8. 2020. 

 

 

6. UGOTOVITVE NO OB PREGLEDU BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2019 

 

Tabela: Bilanca stanja na dan 31.12.2019 

BILANCA STANJA Sredstva 
Obveznosti do 

virov sredstev 

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 24.687,53 0 

Opredmetena osnovna sredstva 221.037,66 0 

Zaloge 97.511,38 0 

Kratkoročne poslovne terjatve 13.079,53 0 

Denarna sredstva  64.166,69 0 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 14.068,21 0 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 241.445,94 

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 973,53 

Kratkoročne poslovne obveznosti 0 40.959,88 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 0 62.346,35 

Društveni sklad 0 88.825,30 

SKUPAJ 434.551,00 434.551,00 
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Pomembe postavke sredstev bilance stanja so vsekakor opredmetena osnovna sredstva, zaloge 

in denarna sredstva, ki jih je NO še posebej obravnaval. 

 

Na strani obveznosti do virov sredstev pa je NO še posebej preveril dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve. 

 

 

6.1. OPREDMETENA OSNOVNA  SREDSTVA DRUŠTVA 

 

Tabela: Pregled vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev v EUR 

Opredmetena osnovna sredstva Nabavna vrednost 
Popravek 

vrednosti 
Sedanja vrednost 

Zemljišče 4.990,55 0 4.990,55 

Zgradbe 317.807,16 104.478,50 213.328,66 

Oprema 46.397,23 43.678,78 2.718,45 

Drobni inventar 2.964,18 2.964,18 0,00 

Skupaj 372.159,12 151.121,46 221.037,66 

 

Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Zemljišča se 

ne amortizirajo. Zgradbe, ki predstavljajo največjo vrednost, pa se amortizirajo po 

amortizacijski stopnji 2% letno, tako je predvidena njihova doba amortiziranja 50 let. 

 

Najvišja davčno priznane amortizacijska stopnja po ZDDPO za gradbene objekte je 3%, za dele 

gradbenih objektov pa 6%. 

 

Obračunana amortizacija v 2019, ki povečuje popravek vrednosti OS je bila v višini 10.298,09 

EUR. 

 

AMORTIZACIJA leto 2019 

amort.gradb.objektov 6.356,16 

amort.opreme 977,75 

amort.DI 2.964,18 

SKUPAJ 10.298,09 

 

Po pridobljenih dodatnih pojasnilih računovodstva in karticah stroškov, je razvidno, da je bil 

obračunan strošek amortizacije za nepremičnine v višini 6.356,16 EUR pokrit iz sredstev sklada 

za nepremičnine (dolgoročne pasivne časovne razmejitve) v višini 6.262,86 EUR, kar 

zmanjšuje strošek amortizacije. Končni strošek amortizacije za leto 2019, ki bremeni poslovni 

izid je izkazan v višini 4.035,23 EUR. 

 

Amortizacija 

2019 amort.neprem. pokrit.sklad amort.opr. amort. DI 

skupaj str. 

amort. 

SM1-Tomšičeva 5.286,25 -5.286,25 853,95 0,00 853,95 

SM2-Beli križ 773,28 -773,28 0,00 0,00 0,00 

SM3-Bled 296,63 -203,33 123,80 2.964,18 3.181,28 

skupaj 6.356,16 -6.262,86 977,75 2.964,18 4.035,23 

 



6 
 

V nepremičnino Bled je bilo investiranih v letu 2019 8.806,92 EUR za kar so se zmanjšali 

nabrani popravki vrednosti nepremičnine in zaradi investicije se je podaljšala življenjska doba 

nepremičnine, kar je v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500,00 EUR, 

se vodi kot drobni inventar, kar pomeni da imajo 100% odpis v letu pridobitve. V letu 2019 je 

bil pridobljeni drobni inventar za Bled v višini 2.964,18 EUR, ki v celoti bremeni kot strošek 

amortizacije nepremičnino Bled. 

 

Nepremičnine so se pridobivale v različnih obdobjih (glej datum aktiviranja), zato smo 

izračunali oceno dobe v številu let, v kateri so se doslej amortizirale iz obstoječega popravka 

vrednosti, brez njegovega zmanjšanja za investicijo Bled in  ob predpostavki, da je bila ves čas 

amortizacijska stopnja 2%: 

 

        31.12.2019 Bled invest. 31.12.2019 31.12.2019 št. let 

Objekti: datum akt. am.st. nab.vred. popr.vred. zmanj.popr.vr. popr.vred. Sed.vred. amortiz. 

Tomšičeva 12 31.12.2003 2,0% 120.361,25 64.112,54   64.112,54 56.248,71 26,63 

Tomšičeva 12 3.11.2008 2,0% 7.318,41 1.622,27   1.622,27 5.696,14 11,08 

Tomšičeva 12 29.11.2008 2,0% 2.996,37 664,22   664,22 2.332,15 11,08 

Tomšičeva 12 21.06.2010 2,0% 4.151,00 788,69   788,69 3.362,31 9,50 

Tomšičeva 12 1.04.2011 2,0% 2.269,33 393,38   393,38 1.875,95 8,67 

Tomšičeva 12 1.10.2011 2,0% 20.447,68 3.339,76   3.339,76 17.107,92 8,17 

Beli Križ 31.12.2003 2,0% 35.473,97 19.463,69   19.463,69 16.010,28 27,43 

Beli Križ 3.10.2008 2,0% 3.189,76 712,43   712,43 2.477,33 11,17 

Bled 31.12.2003 2,0% 14.831,39 11.938,71 -8.806,92 3.131,79 11.699,60 40,25 

Stanov.Praprotnikova 12.04.2016 2,0% 106.768,00 10.249,73   10.249,73 96.518,27 4,80 

SKUPAJ      317.807,16 113.285,42 -8.806,92 104.478,50 213.328,66   

Opomba: datum aktiviranja za nepremičnine 31.12.2003 ni dejanski. Dejanski datum bi bilo potrebno 

pridobiti iz dokumentacije v računovodstvu. 

 

NO ugotavlja, da društvo upravlja z nepremičninami, ki predstavljajo veliko in pomembno 

vrednost  premoženja, zato je pomembno dobro gospodarjenje z njimi, potrebno jih je redno 

vzdrževati in zahtevajo vlaganja. Ob pregledu poslovanja s premoženjem,  je NO ugotovil, da 

je društvo z njim bolj slabo gospodarilo in vanje premalo vlagalo. Ugotovljen je bil izpad 

prihodkov od najema nepremičnin v višini 59.000,00 EUR vezan na obdobje po 15.10.2017 

(prekinitev najemnikov vrta Tomšičeva). Izpad prihodkov: 

o Vrt na Tomšičevi izpad od 15.10.2017 v višini 12.000 eur na sezono, skupen izpad za 

dve sezoni 24.000 EUR (od tega izpad prihodkov za leto 2019 12.000 EUR)  

o Restavracija na Tomšičevi brez prihodkov od prekinitve najemne pogodbe 30.6.2019 v 

višini 1.900 EUR mesečno; izpad do oddaje poročila za 9 mesecev 17.000 EUR ( od 

tega izpad prihodkov za leto 2019 11.400 EUR) 

o Počitniški dom na Belem Križu brez prihodkov od prekinitve najemne pogodbe 

1.10.2018 v višini 1.000 EUR mesečno; do oddaje poročila izpad za 18 mesecev v višini 

18.000 EUR (od tega izpad prihodkov za leto 2019 12.000 EUR) 

Skupen izpad prihodkov od najema za leto 2019 je 35.400 EUR, na pretekla obdobja odpade 

15.000 EUR, seveda pa bo društvo beležilo izpad prihodkov tudi v letu 2020, višina izpada pa 

je še neznanka. 
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Iz prejetih kartic stroškov je razvidno, da so v 2019 nastali stroški vsega sprotnega vzdrževanja 

v naslednji višini: 

o SM1 Splošno   3.887,11 EUR 

o SM88 Tomšičeva:  2.200,00 EUR 

o SM 4 Rezidenca:  1.534,42 EUR 

 

Stroki nepremičninske komisije v letu 2019 so nastali v višini 2.048,98 EUR. 

 

 NEPREMIČNINA BLED je bila deležna sanacije v letu 2019, namenjeno ji je bilo do 

20.000 EUR sredstev. Porabljen znesek 8.806,92 EUR povečuje vrednost objekta in mu 

podaljšuje dobo, znesek amortizacije DI v višini 2.964,14 EUR se nanaša na opremo z 

vrednostjo pod 500,00 EUR, ki je bila pridobljena  ob prenovi in jo moramo obravnavati 

dolgoročno, saj se bo pokrila s prihodki iz najema v naslednjih letih, s podatkom za 

pridobljeno opremo, ki je vključena med osnovna sredstva ne razpolagamo, je pa iz 

preteklih poročil razvidno, da naj bi šlo za znesek 1.868,80 EUR. Investicija še ni 

zaključena v celoti, je pa iz ugotovljenega doslej porabljen znesek za cca 13.640 EUR 

brez ddv ( z ddv ocena 16.640 EUR). Koliko pa znašajo še nedokončana dela (čiščenje 

strehe idr. dela, ki jih je potrebno še izvesti) pa NO nima podatka. 

 

Po pregledu kartic stroškov in prihodkov ugotavljamo, da je bilo za Bled ustvarjenih 

2.348,08 EUR prihodkov iz naslova najema hišice in turistične takse, medtem ko je 

višina stroškov iz rednega delovanja izkazana v višini 1.824,32 EUR, torej so prihodki 

pokrili stroške rednega delovanja. Pridobljenega drobnega inventarja v višini 2.964,14 

EUR po vsebini ne smemo obravnavati samo kot strošek leta 2019, ampak kot del 

investicije, ki se bo pokrivala v naslednjih letih. 

 

BLED prihodki 2019   

Prihodki - najem, taksa 2.348,08 za redno delovanje 

 stroški 2019   

stroški materiala 402,21   

stroški elektrike idr. 817,87   

komunalne storitve 257,72   

amortizacija zgradbe 296,63   

pokritje amortizacije iz 

sklada 
-203,33   

amortizacija opreme 123,80   

taksa občini Bled 90,00   

prisp. za stavb. zemlj. 38,66   

drugi ododki 0,75   

skupaj stroški 2019 1.824,31 za redno delovanje 

DI do vrednosti 500 EUR 2.964,18 

1x stroški nastali v 

2019 vezano na 

investicijo 

Vsi stroški 2019 4.788,49   

 

Prenova hiške na Bledu ni dokončana, in zato ni opravljen prevzem, da bi se ugotovilo 

stanje prenove, in morebitne napake. Izvajalka Petra Muren je oddala dokumentacijo 

poteka obnove na ključku, ki je dostopen v pisarni DSP. Nestrokovna in nedokončana 

dela bodo zaključena, ko bo razrešen poslovni odnos z izvajalko prenove in ko bo 

društvo pričelo prejemati prilive iz naslova oddajanja nepremičnin, da bo lahko pokrilo 

stroške sanacije.  
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 NEPREMIČNINA BELI KRIŽ  

NO ugotavlja, da je bilo z nepremičnino, počitniški dom Beli križ gospodarjenje se 

slabše kot z nepremičnino Bled. Društvo, ki je z Maona d.o.o. sklenilo najemniško 

pogodbo ni spremljalo (nadzorovalo) in ukrepalo. Kljub pogodbeni obveznosti, ki je 

najemnika obvezovalo, da mora v nepremičnino vložiti 40.000,00 EUR sredstev za 

vzdrževanje in investicije, tega ni storil. Tako je prišlo do prekinitve pogodbe in do 

propadanja nepremičnine. Beli križ je začel prinašati finančni izpad prihodkov od 

najema letno v višini 12.000,00 EUR, nastajajo pa fiksni stroški nepremičnine, ki za leto 

2019 znašajo 4.076,99 EUR, ki bremenijo redna sredstva delovanja društva.  

 

 

 NEPREMIČNINA TOMŠIČEVA 12 

Med nepremičnine na Tomšičevi spadajo restavracija, klet, vrt in drugi trije prostori. 

Gre za neprecenljivo nepremičnino v središču prestolnice države. Po pridobljenih 

podatkih  je nepremičnina povzročila izpad prihodkov za leto 2019 v vrednosti 

23.400,00 EUR (vrt 12.000,00 EUR, restavracija  11.400,00 EUR).  

 

Stroški prenove Tomšičeva beleženi na SM88 znašajo 4.552,39 EUR. 

 

 

PREDLOG NO je, da naj  UO čim prej imenuje usposobljeno delovno skupino, ki bo 

skrbela, da se  z opredmetenimi osnovnimi sredstvi dobro in odgovorno gospodari.   

 

 

6.2. ZALOGE KNJIG 

 

Iz poročila je razvidno, da ima društvo v zalogah knjige v vrednosti 97.511,38 EUR 

 

Tabela: promet zalog knjig  za 2019 v EUR 

Stanje 1.1.2019 99.734,03 

nove knjige 2019 18.832,96 

prodane knjige 2019 -3.846,97 

ugotovljeni inventurni višek 11.948,48 

obvezni izvodi knjig NUK -1.124,98 

2% dovoljeni kalo -1.103,08 

25% znižanje zalog starih knjig -26.934,05 

izravnava zaradi izračuna na več decimalk 4,99 

Stanje zalog knjig 31.12.2019 97.511,38 

  

 

MNENJE NO:  vrednost zaloge knjig je visoka in verjetno jo je potrebno tudi nadalje slabiti. V 

letu 2019 je bila vrednost zalog znižana  za 28.037,13 EUR, hkrati pa je bil s strani inventurne 

komisije ugotovljen višek v vrednosti 11.948,48 EUR in v prejetih pojasnilih ni bil posebej 

pojasnjen, ne za katere knjige gre, niti kako je bila določena vrednost viška.  
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6.3. DENARNA SREDSTVA 

 

Pri NLB d.d. je imelo društvo odprta dva transakcijska računa. Račun SI56 0201 0025 8493 

520 se je 24.10.2019 zaprl in preostala sredstva od prodaje stanovanja v višini 74.556,54 EUR 

so bila prenesena na skupen račun SI56 0201 0001 0240 256. Stanje na tem računu je na dan 

31.12.2019 63.884,87 EUR. Z združitvijo obeh računov je bil zaprt limit in tako mesečno 

privarčevano za obresti negativnega stanja na TRR. Obresti negativnega stanja v letu 2019 do 

zaprtja računa je bilo 1.335,97 EUR. 

 

Iz poročila je razvidno, da se je eden od dveh bančnih računov ukinil in sredstva iz ukinjena 

računa prenesel na edini obstoječi bančni račun.  Odločitev o ukinitvi enega od dveh računov 

je z vidika bančnih stroškov upravičena.  

 

UGOTOVITEV NO: ni razvidno kako se ravna s  prenesenimi sredstvi od prodaje stanovanja, 

ki  so namenska in se ne smejo trošiti v druge namene, razen če tako odloči občni zbor.  Obstaja 

nevarnost, da se bodo sredstva porabila za redno delovanje društva. 

 

 

6.4. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

V Bilanci stanja so med obveznostmi do virov sredstev izkazane dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve v vrednosti 241.445,94 EUR (2018: 237.527,90 EUR).  Iz pojasnil k računovodskim 

izkazom je razvidno, da jih predstavljajo: dolgoročne časovne razmejitve za socialni sklad v 

višini 25.850,00, dolgoročne razmejitve za Projekt Ulysses Shelter 10.980,90 in dolgoročne 

časovne razmejitve za nepremičnine v višini 204.615,04 EUR.  

 

 SOCIALNI SKLAD 

Za socialni sklad je NO zaprosil dodatna pojasnila, ki jih je prejel s strani UO in 

računovodstva: 

T.i. socialni sklad je bil ustanovljen leta 2017, ko je Gibanje za pravičnost in razvoj iz 

zapuščine Petra Božiča DSP namenila donacijo v višini 29.000 EUR za pomoč socialno 

ogroženim pisateljem. Več informacij tule: https://misli.sta.si/2433334/ustanovljen-

socialni-sklad-plasc-petra-bozica-za-pomoc-literatom. Obveznosti, kot so navedene, ob 

ustanovitvi niso bile izpolnjene (po vedenju obstoječih zaposlenih v pisarni)– oblikovanje 

komisije, pravilnik itd. 

V letu 2019 je bila v skladu s sprejetim sklepom UO v prejšnji sestavi iz tega naslova 

izplačana pomoč članu v višini 600 EUR, ker pa DSP ni registrirano kot humanitarna 

organizacija, se tovrstna nakazila obdavčijo, zato je bil skupni strošek nakazila 800 EUR. 

 

Koriščenje oziroma črpanje sredstev sklada na poslovni izid nima vpliva, ker se stroški v 

celoti pokrivajo iz sklada, prihodki pa se za enak znesek vknjižijo in zmanjša sklad. 

Na denarni tok pa vpliva kot odliv denarja. Priliv denarja je društvo že imelo v preteklih 

letih.  

 

UGOTOVITEV NO: društvo bi ob prejemu donacije moralo prejeta sredstva položiti na 

poseben bančni račun, kjer bi bila rezervirana za namen za katerega so bila prejeta, tako pa 

so se porabila. Prav tako bi morali  izpolniti vse zahteve v povezavi z oblikovanjem sklada 

(imenovanje komisije, pravilnik…). Društvo se mora zavedati obveznosti, ki jo je sprejelo 

s sprejemom donacije. 

 

https://misli.sta.si/2433334/ustanovljen-socialni-sklad-plasc-petra-bozica-za-pomoc-literatom
https://misli.sta.si/2433334/ustanovljen-socialni-sklad-plasc-petra-bozica-za-pomoc-literatom
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 SKLAD ZA NEPREMIČNINE 

Društvo ima med dolgoročnimi razmejitvami tudi sklad za nepremičnine v višini 

204.615,04 EUR. Pojasnila kdaj in kako je bil oblikovan NO ni prejel. Seznanil pa se je z 

njegovim črpanjem v letu 2019, ko je bil v višini 6.262,86 EUR uporabljen za pokritje 

stroška obračunane amortizacije nepremičnin – za zgradbe. Razvidno v točki 6.1. tega 

poročila.  

 

 

DRUŠTVENI SKLAD je znesek razlike med vrednostjo sredstev in vrednostjo dolgov in znaša 

88.825,30 EUR. Za leto 2019 je bil ugotovljen presežek prihodkov v višini 6.081,64 EUR. 

 

 

7. UGOTOVITVE NO OB PREGLEDU IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V 

OBDOBJU OD 1.1.2019 – 31.12.2019 

 

Tabela: Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1.2019 -31.12.2019  

Besedilo Odhodki  Prihodki  

Prihodki od prodaje 0 36.996,53 

Drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki 0 384.472,55 

Finančni prihodki 0 11,47 

Drugi prihodki 0 916,12 

Stroški porabljenega materiala in blaga 18.882,77 0 

-          iz pridobitne dejavnosti  2.243,81 EUR     

-          iz nepridobitne dejavnosti  16.638,96 EUR     

Stroški storitev 296.724,71 0 

-          iz pridobitne dejavnosti 35.259,39 EUR     

-          iz nepridobitne dejavnosti 261.465,32 EUR     

Stroški dela 61.136,30 0 

-          iz pridobitne dejavnosti 7.264,74 EUR     

-          iz nepridobitne dejavnosti 53.871,56 EUR     

Odpisi vrednosti 33.516,66 0 

-          iz pridobitne dejavnosti 3.982,74 EUR     

-          iz nepridobitne dejavnosti 29.533,92 EUR     

Drugi poslovni odhodki 4.187,92 0 

-          iz pridobitne dejavnosti 497,64 EUR     

-          iz nepridobitne dejavnosti 3.690,28 EUR     

Finančni odhodki 1.865,67 0 

-          iz pridobitne dejavnosti 221,70 EUR     

-          iz nepridobitne dejavnosti 1.643,97 EUR     

Drugi odhodki 1,00 0 

-          iz pridobitne dejavnosti 0,12 EUR     

-          iz nepridobitne dejavnosti 0,88 EUR     

SKUPAJ 416.315,03 422.396,67 
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PRESEŽEK PRIHODKI OBRAČUNSKEGA 

OBDOBJA 
  6.081,64 

Davek od dohodkov pravnih oseb   0 

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 

OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
  6.081,64 

 

 

 

7.1. FINANČNI PLAN 2019 IN PRIMERJAVA Z REALIZACIJO 2019 

 

V maju 2019 je UO potrdil finančni načrt (plan) društva. Iz načrta je razvidno, da bo društvo 

ustvarilo za 428.126,00 EUR prihodkov in za 413.181,02 EUR odhodkov.  

 

NO se je pri analizi finančnega poslovanja društva moral nasloniti le na bilanco uspeha in 

poročilo predsednika, ki je bilo objavljeno v Biltenu. Pogrešal je finančno poročilo, ki bi 

vsebovalo primerjavo s  finančnim planom.  

 

NO je po zaprosilu prejel tabelo s primerjavo plana za 2019 z realizacijo z naslednjim 

pojasnilom: 

 

»Prilagamo primerjavo začasnega plana 2019, kot ga je pripravilo prejšnje računovodstvo Abak 

d.o.o. in ga je UO DSP obravnaval na seji dne 18.6.2019, z realizacijo po poročilu, ki ga je za 

2019 pripravilo računovodstvo Žurnal d.o.o. Zaradi menjave računovodstva je primerjava plana 

in realizacije nekoliko otežena, saj se praksa obeh računovodstev razlikuje. Prav tako so bile ob 

menjavi sprejete odločitve o doslednem upoštevanju računovodskih standardov, ki so vplivale 

tudi na način samega računovodskega beleženja glede na prvo polovico leta. 

Prav tako je potrebno pojasniti, da je bil začasni plan prihodkov narejen na podlagi predvidenih 

prihodkov iz podpisanih in planiranih pogodb s sofinancerji, medtem ko je bil plan odhodkov 

narejen na podlagi realizacije odhodkov do oddaje plana in predvidevanjih o enaki mesečni 

porabi do konca leta na vseh področjih. Pri tem se ni upoštevalo terminske izvedbe posameznih 

večjih programov, ki so vezani predvsem na konec leta (npr. stroški Vilenice, ki se 

koncentrirajo v drugo polovico leta).  

 

Upoštevajoč ta pojasnila, je mogoče ugotoviti, da je bil plan 2019 realiziran v predvidenem 

obsegu. 

 

Predvidenih je bilo 428.126 eur prihodkov, realiziranih pa 422.396,67 eur prihodkov. Razlike 

so predvsem pri realizaciji prihodkov iz nepremičnin, ker iz tega naslova do konca leta še ni 

bilo planirani prihodkov (restavracija, vrt), prav tako se razlikujejo prihodki iz tujine, ker je 

novo računovodstvo pri knjiženju prilivov iz naslova evropskih sredstev upoštevalo 

računovodska pravila, po katerih se ti prilivi knjižijo, ko je aktivnost realizirana in ne takrat, ko 

je priliv izvršen. Razlika je tudi v prilivih članarine, saj je članarino plačala manj kot polovica 

članov. 

 

Plan odhodkov je predvideval 413.181,02 eur, realiziranih pa je bilo 416.315,03 odhodkov. 

Najvišja odstopanja so vidna pri planiranih stroških nagrad (ker so se stroški rezidentov projekta 

Odisejevo zatočišče izplačila namesto preko avtorskih pogodb, kot planirano, izplačevali na 
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način izplačila nagrad), vzdrževanju (ker so se pri pripravi plana upoštevali povprečni mesečni 

stroški vzdrževanja v prvi polovici leta, ko so bili zaradi obnove hiške na Bledu zelo visoki, v 

drugi polovici leta pa teh stroškov ni bilo), potnih stroških (na račun predvidevanj v prvi 

polovici leta, ko so bili ti stroški nizki, večina potnih stroškov pa je vezanih na Vilenico in 

mednarodne projekte, ki se odvijejo v drugi polovici leta)  in reprezentanci (enak razlog kot pri 

potnih stroških- Vilenica). 

 

Verjamemo, da bo lažje primerjati plan in realizacijo 2020, ker bo zaradi stalnega 

računovodstva možna večja doslednost pri planiranju in poročanju.« 

 

Tabela: primerjava finančni plan 2019 z realizacijo 2019 

  
FINANČNI 

PLAN 2019 
 realizacija   plan  finančni tok realizacija 

Opomba: 

    2018 2019 2019 2019  

7 PRIHODKI 461.283,85 428.126,00 331.436,04 422.396,67  

760 
prihodki prodaje 

blaga in storitev 

SLO 
264.374,67 348.786,00 252.096,04 308.221,68 vsi prihodki SLO 

761 
prihodki prodaje 

blaga in storitev 

tujina 
36.519,71 42.500,00 42.500,00 82.467,99 vsi prihodki tujina 

765 najemnine 39.370,02 33.040,00 33.040,00 13.748,06 
najemnine, najemnine počitniške 

hišice 

768 članarine 7.263,69 3.800,00 3.800,00 4.755,00  

769 prodaja OS 112.874,13     327,87 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

77 obresti 10,60     11,47 avista obresti, tečajne razlike 

78 drugi prihodki 871,03     916,12 izravnave, drugi izredni prihodki 

          11.948,48 prihodki od inventurnih viškov-knjige 

4 ODHODKI 449.547,81 413.181,02 373.381,02 416.315,03  

             

40 material 15.689,88 14.977,92 14.977,92 18.882,77  

  pomožni material 3.293,85 745,16 745,16 2.632,84  

  elektrika 2.268,46 2.600,48 2.600,48 3.246,12  

  ogrevanje 5.240,52 7.529,20 7.529,20 6.130,50  

  voda 475,13 266,40 266,40 531,99  

  nadomestni deli 36,92        

  drobni inventar 484,91 400,00 400,00    

  
pisarniški 

material 
1.914,24 911,88 911,88 1.236,81 

 

  
strokovna 

literatura 
1.358,56 1.100,00 1.100,00 132,56 

 

  drug material 617,29 1.424,80 1.424,80 4.971,95 
obvezni izvodi knjige NUK, nabavna 

vrednost prodanih knjig 
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41 storitve 364.418,79 291.089,40 291.089,40 296.724,71  

  
stroški ustvarjanja 

proizvodov 
5.031,94 660,88 660,88 701,25 obratni stroški stanovanje 

  literarni nastopi 15.891,72 14.800,00 14.800,00 149.443,80 
nastopi, prevodi, honorarji itd. po 

prejetih računih 

  glasbeni nastopi 1.408,51       vse zgoraj 

  prevodi 14.594,48 16.000,00 16.000,00   vse zgoraj 

  osebne storitve 14.084,76 12.090,00 12.090,00   vse zgoraj 

  nastanitve 10.927,95 12.000,00 12.000,00   vse zgoraj 

  druge storitve 125.942,95 89.580,80 89.580,80   vse zgoraj 

  avtorski honorarji 17.437,20 15.000,00 15.000,00 13.216,70  

  varovanje 2.035,87 2.000,00 2.000,00 953,97 zavarovalne premije 

  telefon 1.882,24 1.595,00 1.595,00 2.837,52 PTT stroški 

  internet 2.166,97 627,04 627,04   zgoraj 

  vzdrževanje 5.384,07 29.618,00 29.618,00 7.621,53  

  najemnine 5.603,77 5.000,00 5.000,00 6.907,76  

  bančni stroški 3.735,41 4.650,00 4.650,00 2.473,27  

  študentsko delo 1.764,88 227,44 227,44 1.677,96  

  odvetniki notarji 17.594,81 456,00 456,00 5.331,35  

  računovodstvo 14.136,38 9.730,00 9.730,00 11.521,91  

  finančne storitve 7.663,59        

  tisk 43.098,37 40.710,00 40.710,00 55.141,75  

  reprezentanca 8.697,00 1.487,04 1.487,04 6.776,69  

  oglasi 3.391,12 3.000,00 3.000,00 2.970,44  

  nagrade 13.000,00 13.000,00 13.000,00 21.299,73  

  podjemno delo 3.341,66 1.751,20 1.751,20    

  potni stroški 7.815,71 8.248,52 8.248,52 25.179,84 
povračila članom - potni nalogi, 
povračilo zaposlenim-potni nalogi 

  
transportne 

storitve 
3.406,86 2.500,00 2.500,00   zgoraj 

  letalske karte 11.749,16 3.386,72 3.386,72   zgoraj 

  komunala 600,87 850,00 850,00 611,64  

  članarine 1.940,00 2.000,00 2.000,00    

  tv 90,54 120,76 120,76 90,56  

          -18.832,96 nabavna vrednost knjig 

          800,00 solidarnostna pomoč 
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43 amortizacija 10.328,24 9.800,00 
                      

-    
4.035,23 

 

47 stroški dela 15.860,73 55.813,70 55.813,70 61.136,30  

470 plače 13.661,29 48.073,80 48.073,80 48.237,13  

474 prispevki na plače 2.199,44 7.739,90 7.739,90 12.899,17  

48 drugi stroški 5.338,94 5.000,00 5.000,00 1.171,41 odpis spornih terjatev po inventuri 

72 
prevrednotenje 

zaloge 
33.222,20 30.000,00   28.310,02 prevrednotenje kalo, zaloge, DDV 

74 obresti 2.300,44 4.500,00 4.500,00 1.865,67 
obresti od bank, tečajne razlike, 
zamudne obresti FURS; zamudne 

obresti dobavitelji 

75 drugi odhodki 2.388,59 2.000,00 2.000,00 4.188,92 
takse, članarine, stavbno zemljišče, 

izravnava 

8 
presežek 

prihodkov 
11.736,04 14.944,98 -41.944,98 6.081,64 

 

  
negativno stanje na 

TRR  12.6.2019 
    -37.280,00    

  
neplačani rčuni  na 

dan  12.6.2019 
    -29.219,00    

  
Likvidnostni 

primanjkljaj 
    -108.443,98    

 

UGOTOVITVE NO: odstopanje vseh skupnih prihodkov in odhodkov od planiranih ni 

pomembno, je pa dosežen  nižji presežek prihodkov od planiranega. Vsa odstopanja so razvidna 

v gornji tabeli. 

 

 

7.2. PRIHODKI DRUŠTVA 

 

Tabela: Viri prihodkov za leto 2019 

Zap. 

štev. 
Viri prihodkov 

vrednost 

prihodkov 

delež v 

prihodku 
opombe 

1 
Javna agencija za 

knjigo 
226.500,00 53,6% gre za projekte 

2 Država 35.975,86 8,5% 
dotacije iz proračunskih 

sredstev 

3 Občine 16.795,00 4,0% 
dotacije iz proračunskih 

sredstev 

4 Tujina 81.747,32 19,4% 
dotacije iz proračunskih 

sredstev 

5 
Dotacije iz drugih 

virov 
3.163,02 0,7% 

JSKD, Sklad za zaposl. 

Invalidov 

6 

Donacije drugih 

pravnih in fizičnih 

oseb 

3.260,00 0,8%  

7 
Članarine in prispevki 

članov 
4.755,00 1,1%   

8 Prihodki od prodaje 36.996,53 8,8% 
prodaja knjig, storitev, 

najema idr. 

9 
Prihodki od 

dejavnosti 
12.276,35 2,9% 

prodaja os, inventurni višek 

knjige 

10 Finančni prihodki 11,47 0,0%   
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11 Drugi prihodki 916,12 0,2%   

  SKUPAJ 422.396,67 100,0%   

 

 

UGOTOVITVE IN PREDLOGI: 

1. Največji delež prihodkov je iz naslova dotacij iz proračunskih in drugih javnih sredstev, 

povezanih s projekti. Ti znašajo 85,5 % vseh prihodkov društva. V NO menimo, da bi 

se te prihodke lahko povečalo vsaj za 10% (kar je delno pri projektih, ki so prijavljeni 

v letu 2020 že zaznati). Nekaj rezerve je tudi pri lokalnih projektih, ki ostajajo izven 

društva. Smiselno bi bilo te projekte pritegniti v društvo in si tako pridobiti dodatne vire 

(občine, podjetja) in dodatna finančna sredstva. 

2. Prihodki iz države in občin so še vedno preskromni. Z ustanavljanjem pododborov v 

regijah, povezav z kulturnimi društvi v lokalni skupnosti si bo društvo ustvarilo dodatne 

možnosti za dodatna finančna sredstva. 

3. V poročilu zasledimo, da je društvo premalo angažirano na področju povezav s tujino. 

Če pogledamo kakšna je recipročnost gostovanj, organiziranja mednarodnih projektov 

in drugih aktivnosti ugotavljamo, da premalo izkoriščamo dane možnosti, da bi iz tujine 

pridobili  še dodatna sredstva. 

4. Izpad prihodkov od nepremičnin je za društvo nesprejemljivo, zato NO poziva organe 

društva k odgovornemu in dobremu gospodarjenju z nepremičninami.  

 

NO PRIPOROČA UO, da se na svojih sejah dodatno poglobijo v problematiko pridobivanja 

prihodkov. Oceniti mora ali je društvo sposobno pridobiti še dodatne projekte, ki bi jih 

prijavili na JAK in ali lahko poveča prihodke iz prodaje storitev in blaga.  

 

NO PREDLAGA UO, da pridobi podatke o projektih, ki se izvajajo v regijah in oceni ali 

jih lahko vzame za svoje. V NO smo prepričani, da so nekateri projekti v regiji kakovostni 

in primerni za prijave na javne razpise doma in v tujini.  

 

 

7.3.ODHODKI DRUŠTVA 

 

Tabela: Prikaz odhodkov za leto 2019 

Zap. 

štev. 
Vrste odhodkov 

vrednost 

odhodkov 
delež  

1 Stroški dela  61.136,30 14,7% 

2 Stroški storitev 296.724,71 71,3% 

3 
Stroški materiala in 

blaga 
18.882,77 4,5% 

4 Stroški iz financiranja  1.865,67 0,4% 

5 Stroški odpisov 33.516,66 8,1% 

6 Drugi poslovni stroški 4.187,92 1,0% 

7 Drugi odhodki 1,00 0,0% 

  SKUPAJ 416.315,03 100% 

 

UGOTOVITVE IN PREDLOGI: 

1. Največji delež stroškov se nanaša na stroške storitev (71%). Leta 2018 so ti stroški 

znašali 364.418, leta 2019 pa 296.724, kar je za 67.694 manj kot v letu 2018. Za leto 
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2019 se je načrtovalo 291.089 stroškov, realiziranih jih je bilo za 4.635 več kot se je 

načrtovalo.  

2. NO ocenjuje, da je društvo kljub številnim težavam (kadrovskim, finančnim) uspešno 

poslovalo z odhodki.  

3. Ali se da odhodke (stroške) še racionalizirati (znižati)? NO meni, bi bila politika 

pretiranega zniževanja stroškov za društvo škodljiva, zavzema pa se za politiko 

povečevanja prihodkov (za 10%) in tako ublažiti  finančni pritisk na odhodke.  

 

NO ocenjuje daj je finančno poročilo sprejemljivo, vendar predlaga, da se izdela strokovna 

analiza finančnega poslovanja, ki bo pokazala, kako je možno priti do višjih prihodkov in kako 

je možno določene stroške znižati. 

 

 

8. PREGLED PROJEKTOV DRUŠTVA 

 

Društvo je bilo finančno najbolj odvisno od projektov, ki so se potem, ko jih je UO potrdil, 

prijavljalo na različne razpise in institucije.  Ali so bili vsi projekti ustrezno predstavljeni UO, 

NO ni mogel ugotoviti. Ugotovil pa je, da so nosilci nekaterih projektov na UO posredovali le 

vsebinski del projektov brez finančnega načrta oziroma poročila. 

 

Po prošnji za dodatne podatke je NO prejel naslednje podatke o projektih s pojasnili: 

 

»V prilogi so kartice vseh stroškovnih mest, ki se vodijo po projektih. Zabeleženi so vsi 

prihodki in odhodki posameznega projekta, ki so navedeni tudi spodaj v tabeli, dodana pa je še 

informacija o dejanskih prilivih v 2020 ter dodatne opombe pri posameznem projektu.« 

 

OZNAČ

BA STR. 

MESTA 

PROJEKT 

SKUPAJ 

PRIHODKI 

KNJIŽENO 

SKUPAJ 

PRILIVI 

LIKVIDNOST

NO 

FINANCERJI 

SKUPAJ 

ODHODKI 

KNJIŽENO 

RAZLIKA 

PRIHODKI -

ODHODKI 

OPO

MBE 

6 

SLOVENSKI 

DNEVI 

KNJIGE  

21.194,43 21.194,43 

prodaja e-knjige, 

najemnine 

stojnic, 

promocija Cebort 

(kompenzacija), 

JAK, MOL, 

Mizš-Unesco 

24.233,99 -3.039,56   

7 

LITERARNI 

CIKLUSI DSP-

ŠTIRJE LETNI 

ČASI 

22.538,52 21.350,00 

JSKD; JAK, 

Mizš-Unesco, 

Elektro 

Ljubljana, 

Cankarjev 

dom/GZS 

16.211,03 6.327,49   

8 
POVABIMO 

BESEDO 
13.500,00 13.500,00 JAK 8.986,22 4.513,78   
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10 in 

10.1. 

BILATERARN

A 

GOSTOVANJ

A IN 

IZMENJAVE 

+ Ulysses 

Shelter 

19.182,41 15.936,39 
JAK, Mzju, EU-

preko Sandorf 
19.443,86 -261,45 

7.574,

056 

eur za 

Ulysse

s 2019 

bilo 

nakaza

nih v 

2018 

in niso 

bili 

rezervi

rani za 

2019, 

zato 

niso 

zavede

ni v 

bilanci

, 

namen

jeni pa 

so za 

projek

t, 

3.246.

024 za 

2019 

pa bo 

nakaza

nih v 

2020, 

knjiže

ni so v 

2019; 

skupaj 

je 

realnih 

prihod

kov za 

projek

t torej 

26.756

,46 

EUR 

12 in 

12.1. 

INTERAKT.LI

TER.SREČAN

JA ZA 

OTROKE IN 

MLADINO in 

Antologija 

Bologna 

14.000,00 14.000,00 JAK 5.468,06 8.531,94   
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14, 14.1. 

in 15 

VILENICA, 

Vilenica knjige 

in TRŽNICA 

178.837,58 121.337,58 

prodaja knjig in 

e-knjig, plačilo 

nočnin 

honorirancev 

(kompenzacija), 

ambasade, mediji 

(kompenzacija), 

sponzorji, SEP, 

kulturne 

fundacije,JSKD,  

JAK, občine, 

Urad za zamejce, 

Mizš-Unesco, 

Mzju, EU, 

donatorji 

112.864,59 65.972,99 

40.250 

za 

2019 

že bilo 

nakaza

no v 

2018, 

17.250 

za 

2019 

pa bo 

nakaza

no v 

2021, 

oboje 

knjiže

no v 

2019; 

skupaj 

57.500 

eur 

19 

TRUBARJEV

A 

FONDACIJA 

50.000,00 40.000,00 JAK 44.196,58 5.803,42 

10.000 

eur za 

račune 

iz 

2019 

bo 

nakaza

nih v 

2020 

iz 

razpis

a za 

2020 

22 
LITTERAE 

SLOVENICAE 
38.356,77 23.578,25 

prodaja knjig in 

e-knjig, JAK, 

Mzju, EU 

23.084,45 15.272,32 

14.778

,52 eur 

za 

2019 

nakaza

no v 

2018 

53 

SLOVENSKA 

PISATELJSKA 

POT 

6.339,34 6.339,00 

JAK, Mziž-

Unesco, KUD P. 

Trubar 

2.657,58 3.681,76   

89 

SPLETNI 

ČASOPIS-

VRABEC 

ANARHIST 

18.577,59 18.577,59 Mzk 17.071,37 1.506,22   

skupaj    382.526,64 295.813,24   274.217,73 108.308,91   
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9. ZAKLJUČEK Z MNENJEM NO K LETNEMU POROČILU 2019 

 

NO se je poglobil v materialno finančno poslovanje društva. Pri tem je uporabil vse 

razpoložljive podatke, listine in zapise. Določene podatke si je zaradi boljšega razumevanja 

priredil (tabele), določene pa prejel naknadno od  računovodstva in UO.  

 

Računovodski izkazi na dan 31.12.2019 in pojasnila k njim so pripravljeni v skladu s 

slovenskim računovodskim standardom za društva ter pripravljeni v  predpisani preglednici 

Ajpes, z ustrezno razdelitvijo podatkov na pridobitno in nepridobitno dejavnost. Obračun  

DDPO je pripravljen v e-obliki predpisani in zahtevani s strani FURS. 

 

NO se je na dopisni seji z dne 12. 5. 2020 odločil, da pripravljeno letno poročilo za 2019 ne 

potrdi, ker meni, da takšno poslovanje vodi v  razprodajo nepremičnin, v izgubo dosedanjih 

projektov in s tem k razkroju društva samega. Predvsem pa opozarja OZ, UO in predsednika 

društva na ugotovitve in mnenja NO zapisana v točkah 6. in 7. tega poročila, da jih upošteva 

pri nadaljnjem poslovanju in delovanju društva. 

 

 

 

Dne, 12. maj 2020 

 

 

 

Goran Gluvić – predsednik 

 

Edelman Jurinčič – član 

 

Iztok Osojnik – član
 

 


