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Nadzorni odbor v sestavi: Lucija Maze, predsednica; Cvetka Ažman, članica; 

Majda Venišnik, članica, je v svojem mandatu imel svojo sejo osemkrat, od tega 

v letu 2021 enkrat. Predstavnica NO je bila prisotna skoraj na vseh sejah UO 

UNI3. Sicer je bil NO sproti seznanjen z aktivnostmi na UNI3,tudi z zapisniki UO.  

NO je na zadnji seji obravnaval poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2021 

ter program dela in finančno poročilo za leto 2022. Pregledal je naključno 

dokumentacijo finančnega prometa in urejenost druge dokumentacije za leto 

2021. Ugotovil je nekaj manjših nepravilnosti, ki so v postopku odprave. 

NO je ugotovil, da je UNI3 poslovala po predpisih in da so vknjižbe knjižene na 

podlagi verodostojnih finančnih dokumentov. Poslovanje je bilo v letu 2021 

vodeno racionalno in gospodarno. Kljub težkim pogojem dela v času epidemije, 

je bilo organizirano preko 48 dogodkov in prireditev. 

NO se je seznanil z izkazanimi prihodki v višini 53.935 € in odhodki v višini 

44.123 €, ter presežkom prihodkov nad odhodki v višini 9.812. Potrebna je 

finančna rezervacija za ponovni zagon programa v naslednjem letu. Po 

zaključnem računu 2021 smo oblikovali  12.280 € prenosa sredstev. 

NO meni, da je predsednica UNI3, skupaj z UO in SO uspešno izvedla vse 

naloge, kolikor je bilo možno, ob upoštevanju epidemioloških ukrepov. V 

pridobivanje dodatnih virov financiranja iz razpisov je bilo potrebno vložiti 

posebne napore. Redno je obveščala NO o aktualnih dogodkih. Prostovoljci so 

opravili 4.193 ur prostovoljnega dela.  



Staranje prebivalstva in naših članov, v zadnjih dveh letih pa še epidemiološka 

situacija, so se odražali tudi v naši UNI3. Članarina za UNI3 je nespremenjena 

zadnjih 9 let, članarina za krožke se je povečala v l. 2018 povprečno za 6 €. 

Članarina za planince in pohodnike pa se je znižala zaradi obveznega 

zagotavljanja zavarovanja, s članstvom v planinski zvezi. Število udeležb 

(slušateljev) v krožkih pada s številom članstva v društvu, ob vedno večji 

konkurenci, organiziranih aktivnosti za starejše na trgu in sami epidemiološki 

situaciji. 

Število udeležb v krožkih se je od l. 2018 znižalo za 31%, število članstva za 40%. 

Je pa razveseljivo, da skrb za lastno zdravje in računalniški krožki skupaj 

predstavljajo v letu 2021 kar 59% vseh izobraževalnih ur, kar je ob 

epidemiološki situaciji zelo pomembno. Skrbno načrtovanje, izvajanje, 

spremljanje in nadzor projekta Di-FIT bo ena najpomembnejših nalog novega 

UO. 

UNI3 sledi svojemu osnovnemu namenu, opredeljenemu v Statutu. 

Ocenjujemo, da je Poročilo o delu in Finančno poročilo UNI3 za leto 2021 

realen in resničen prikaz poslovanja ter premoženja UNI3. Rezervacije iz 

preteklega leta so porabljene za uresničevanje namena in ciljev UNI3, določenih 

v aktih. 

NO soglaša z izkazanim presežkom prihodkov nad odhodki leta 2021 v znesku 

9.812 €. 

NO predlaga Zboru članov potrditev Poročila o delu in Finančnega poročila za 

leto 2021. 

NO se obstoječemu predsedstvu in organom društva zahvaljuje za dobro 

sodelovanje. Zboru članov predlaga, da se jim podeli in sprejme razrešnica za 

preteklo štiriletno obdobje. Novoizvoljenemu predsedstvu in organom pa želi 

veliko uspeha pri delu. 

                                                                    Nadzorni odbor: 

                                                                     Lucija Maze ____________________ 

                                                                     Cvetka Ažman___________________ 

                                                                     Majda Venišnik__________________ 


