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POROČILO

NADZORNEGA ODBORA PVDS-SE ZA LETO 2018

Člani nadzornega odbora PVDS-SE v sestavi Martin Jazbec, Milan Kangler in Momčilo Slavnić
smo v preteklih štirih letih sproti nadzirali delo upravnega odbora PVDS-SE pri uresničevanju
vsakoletnega načrta dela in sklepov, ki jih je sprejel zbor članov PVDS-SE za posamezno leto. 

Bili  smo prisotni  na večini  sej  Upravnega odbora.  Upravni  odbor nas je sproti obveščal  s
sklepi  korespondenčnih sej.  Prav tako smo bili  prisotni  pri  realizaciji  vseh pomembnejših
projektov, ki so bili predvideni z zgoraj omenjenim Načrtom dela in sklepi zbora. 

Opozarjali  smo  Upravni  odbor  in  Zbor  članov  na  neaktivnost  posameznih  članov  UO  in
predlagali izredne volitve za zamenjavo neakivnih članov. Predsednik odbora za šport je bil
zamenjan in izvoljen novi, predsednik odbora letalske enote je bil opozorjen na neaktivnost.
Po opozorilu je bil parkrat na sejah UO potem pa spet nič.

Pri  izdelavi  finančnih  poročil  in  finančnih  načrtov  smo  aktivno  sodelovali  in  vsakokrat
pregledali  vse prihodke in odhodke. Preglednica pomembnejših postavk v preteklih štirih
letih je zgovorna sama zase:

LETO                      DOHODKI                 (OD TEGA                    ODHODKI        OSTANEK
                                                    ČLANARINA DONACIJE ZVEZA)

2015                        12562          3060        3900      1038          9563                   2990

2016                         11328          2460       1850       2578         8301                   2946

2017                         11945          3810       1500       2114         9673                   2556

2018                         10121          2420       1400       2100         7242                   2879

Iz preglednice je razvidno:
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- dohodkovna stran se vztrajno znižuje in je za leto 2018 najnižja. Vzroka sta v neplačevanju
članarine  in  neaktivnosti  članov  pri  zbiranju  donatorskih  sredstev.  Črpanje  proračunskih
sredstev je skoraj konstantno, kar pomeni tudi pomanjkanje idejnih projektov, ki bi jih lahko
financirali iz teh sredstev.

-odhodkovna stran prav tako pada in je v letu 2018 najnižja. Glede na vsakoletni ostanek
sredstev lahko sklepamo, da je ostanek rezultat neaktivnosti članov. Vse več je članov, ki se
zadovoljijo s tem, da  enkrat ali nobenkrat sodelujejo pri aktivnostih, ki jih predlaga UO in
sprejme Zbor članov. 
Vse navedeno so lahko napotki  novoizvoljenem vodstvu društva, da poišče več programov,
ki bi bili bolj sprejemljivi - zanimivi za večje število članov ter tako motivira večino članstva.

Delo Upravnega odbora v preteklem štiriletnem obdobju bi lahko strnili v naslednje:

 delo upravnega odbora društva je  bilo  usmerjeno na uresničevanje sklepov zbora
članov, uresničevanje sprejetega načrta dela in uresničevanje pravic članov društva;

 delovanje organov društva in posameznih članov organov društva ni bilo v nasprotju s
temeljnimi cilji delovanja društva;

 delo vseh organov društva je bilo zakonito in v skladu z internimi predpisi.

Zboru članov društva predlagamo, da vsa poročila za leto 2018 in načrte za leto 2019, ki jih je
Nadzorno odbor skrbno pregledal, sprejmejo.

S tem poročilom je delo Nadzornega odbora za preteklo štiriletno obdobje zaključeno.

                                                                                                     PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA  

                                                                                                                           Momčilo Slavnić
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