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POROČILO NADZORNEGA ODBORA OZSČ LAŠKO ZA DELO V LETU 2017 
 

 
Nadzorni odbor OZSČ Laško je dne 15. februarja 2018 – v sestavi:  
 

- višji štabni vodnik Karl Vodišek (predsednik),  
- stotnik Roman Dornik (član) in  
- štabni vodnik Ludvik Knap (član)  

 
pregledal finančno poslovanje in realizacijo načrta dela OZSČ Laško za leto 2017 in ugotovil: 
 

- da je saldo na računu št. SI56 0510 0801 5124 523 na dan 31.12.2017  1,41 € 
- da je saldo blagajne na dan 31.12.2017 v višini 415,87 € 
- da so celotni prihodki v letu 2017 znašali 8.283,11 € 
- da so odhodki v letu 2017 znašali 7.120,12 € 
- da je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.162,99 € 
- da je program dela, sprejet na Zboru članov v februarju leta 2017 izpolnjen ter celo v 

določenih postavkah presežen in dopolnjen z novimi aktivnostmi, ki jih je potrdilo 
predsedstvo OZSČ Laško 

- da je poslovanje združenja potekalo skladno z računovodskimi standardi in se 
finančno ujema s knjiženimi podatki in zaključno bilanco za leto 2017. 

 
Nadzorni odbor izreka pohvalo in zahvalo knjigovodskemu servisu EGAL PB d.o.o. Laško 
za skrbno in kvalitetno pomoč ter opravljene storitve, prav tako pa izraža priznanje in 
pohvalo za delo predsedniku združenja stotniku Zvonku Zorcu (in vsem aktivnim 
članicam in članom) za njihov prispevek k uspešnemu delu in izvedbi programa. 
 
Priloga: zapisnik nadzornega pregleda 
 
V Laškem, 15.02.2018 
 
 
                                                                                                         OZSČ LAŠKO 
                                                                                                    NADZORNI ODBOR 
 
                                                                                       Višji štabni vodnik Karl Vodišek l.r. 
                                                                                                           Predsednik 
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