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SKUPŠČINA JU-JITSU ZVEZE SLOVENIJE

Zadeva: Poročilo NO JJZS o finančno materialnem poslovanju JJZS
Člani NO JJZS so se dogovorili, da bodo izvolitev predsednika prestavili na kasnejše obdobje, ker ni
točne pravne podlage v Statutu JJZS. Predvidevajo, da se bo to vprašanje reševalo s Poslovnikom NO,
spremembo Statuta JJZS ali na drug ustrezen način, ki bo predstvaljal najmanjšo finančno in
postopkovno obremenitev JJZS. Strinjajo se, da je prioriteta pregled finančno materialnega poslovanja
JJZS.
Člani Nadzornega odbora JJZS so pregledali poslano dokumentacijo za sejo skupščine JJZS. Glede na
nekatere nejasnosti in vprašanja so se dogovorili s predsednikom in generalnim sekretarjem JJZS za
sklic seje NO, dne 4.2.2021 ob 20:00 uri v obliki videokonference.
Nadzorni odbor po pojasnilu vseh vprašanj in nejasnosti ugotavlja, da so odgovori ustrezni in vse
postavke tudi ustrezno podprte z dokumentacijo.
Ugotovitve NO JJZS:
-

-

Po pregledu bilanc za leto 2020 ugotovljamo, da je JJZS poslovala pozitivno in povečala
društveni sklad. Nepravilnosti pri finančno materialnem poslovanju JJZS nismo ugotovili.
Sredstva so bila uporabljena gospodarno in skladno z načrtom dela JJZS ter sklepi IO JJZS.
Nedokončane naloge iz leta 2020 se bodo zaradi vpliva Covid 19 nadaljevale v letu 2021.
JJZS je zaradi vpliva Covid 19 ustrezno našla rešitve za svoje delovanje, izobraževanje svojega
strokovnega kadra in rešitve za izvedbo določene vrste tekmovanja na daljavo. Takšno obliko
podpiramo in glede na trenutno stanje predlagamo, da JJZS z njo nadaljuje tudi v letu 2021 do
sprostitve ukrepov.
Menimo, da bi JJZS lahko bolje označevala svoje akte. Trenutne oznake so lahko zavajajoče in
se lahko podvajajo (tudi večja možnost v prihodnosti) ter ne predstavljajo enotnega
označevanja. Predlagamo IO, da se do konca leta 2021 sprejme Pravilnik o pisarniškem
poslovanju JJZS, v katerem se opredeli poleg enotnega označevanja tudi roke in načine hrambe
dokumentov JJZS. Pravilnik bi se tako lahko začel uporabljati z novim poslovnim letom (2022).
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