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Na podlagi 28. člena Statuta TZS in 2. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Teniške zveze Slovenije je
Nadzorni odbor v sestavi:
Dr. Bruno Nikolić, predsednik
g. Miha Grilec,
g. Marko Smolčič
na svoji 7. redni seji, dne 14. 6. 2022 sprejel:

POROČILO
NADZORNEGA ODBORA TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO
2021
Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora TZS
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I.

Uvod

Nadzorni odbor (NO) TZS je v letu 2021 izvajal nadzor nad poslovanjem TZS, zlasti nad zakonitostjo,
namenskostjo in smotrnostjo porabe sredstev, s katerimi razpolaga. Skozi celotno leto je spremljal delovanje
TZS in svoje zaključke redno sporočal poslovodstvu.
II.

Poročilo Nadzornega odbora TZS za obdobje 1.1.2021 – 31.12.2021

Člani NO so se seznanili s finančnim poslovanjem TZS in TZS Šport d.o.o. za leto 2021, pri čemer ne zasledijo
posebnosti. Oba subjekta sta v letu 2021 zabeležila presežek prihodkov nad odhodki, s čimer lahko potrdimo
uspešnost finančnega poslovanja. NO nadalje ugotavlja, da so se sredstva v letu 2021 porabila namensko za
cilje, ki so opredeljeni v internih aktih organizacije, njeni strategiji in letnim delovnim načrtom.
Nadalje je NO opravil pregled seznama odhodkov po subjektih za TZS in TZS Šport d.o.o. za leto 2021, pri
čemer ne ugotovi bistvenih posebnosti oziroma nepravilnosti.
Po pregledu realizacije priporočil s strani revizije NO ugotavlja, da TZS ustrezno sledi večini priporočil revizije,
ki so v pretežni meri že realizirana. V povezavi s tem in pregledom seznama odhodkov po subjektih podaja NO
poslovodstvu naslednja priporočila:
-

Ustrezna davčna obravnava daril, ki presegajo zakonsko omejitev glede vštevanja v davčno osnovo.

-

Priprava natančnejše dokumentacije v povezavi s stroški (poslovne) reprezentance, ki nastanejo v
razmerju do potencialnih strank (npr. namen ipd.).

-

Transparentnejša računovodska razmejitev med stroški poslovne reprezentance (pisarna TZS) in
stroški strokovne reprezentance (nacionalna reprezentanca – Davis cup, ipd.).

-

Poslovodstvo naj za naslednjo sejo pripravi podrobnejšo predstavitev stroškov reprezentance, ki temelji
na zgornjem priporočilu.

-

Na sodniškem obrazcu za obračunavanje stroškov, ki je podlaga za pripravo potnega naloga, se doda
izjava, s katero se podpisnik odpove honorarju za sodniško delo.

-

Poslovodstvo naj za naslednjo sejo pripravi poročilo o realizaciji ugotovitev in priporočil revizije in
sklepov NO.

Člani NO so se prav tako seznanili z vsebinskim poročilom direktorja z vključeno (finančno) realizacijo za leto
2021. Pri tem ugotovijo, da je TZS realiziralo pretežen del načrtovanih aktivnosti in ob tem ustvarilo presežek
prihodkov nad odhodki. Za nerealizirane aktivnosti ima poslovodstvo že izdelano strategijo in časovnico.
Skladno s tem potrdijo uspešnost delovanja TZS v letu 2021.
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Po seznanitvi z letnim načrtom dela in finančno projekcijo za leto 2022 člani NO ugotovijo, da letni načrt dela
zasleduje namene in cilje organizacije ter je finančno vzdržen. Skladno s tem potrjujejo ustreznost letnega
delovnega načrta, pri čemer podajo poslovodstvu naslednja priporočila:
-

Zaznan je upad glavnih sodnikov, ki terja povečanje aktivnosti na tem segmentu delovanja TZS.

-

Kljub povečevanju števila registriranih igralcev, je zaznan upad tekmovalcev v vseh kategorijah (izjema
članice). To problematiko naj ustrezno naslovijo pristojna strokovna telesa TZS in poslovodstvo, s ciljem
dviga krivulje števila tekmovalcev.

Predsednik NO:
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