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Zavrč, 4. julij 2016 

Številka._____________ 

 

 

 

Na podlagi 36. Člena Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo Slovenskih občin 22/2011) in 13. 

Člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Zavrč  je nadzorni odbor občine Zavrč na seji 

dne 20. junija 2016sprejel 

 

 

 POROČILO  O NADZORU 

 

 

Predmet nadzora  pregled porabe proračunskih sredstev za leto 

2015 v Kulturnem društvu Maksa Furjan 

Zavrč 
 

Osnova za nadzor Terminski plan dela za leto 2016 

Datum nadzora 24. 05. 2016 

Odgovorna oseba nadzora Marta BOSILJ 

 

Člani nadzornega odbora, ki so opravljali nadzor 

 Mateja TEŽAK- članica NO, Biserka KOKOT-članica NO,  Marta BOSILJ, 

predsednica 

 

 

Ime organa v katerem se opravlja nadzor 

 KULTURNO UMETNŠKO DRUŠTVO MAKSA FURJANA ZAVRČ, Goričak 7, 2283 

ZAVRČ 

 

 

Ime oseb, ki so sodelovali pri nadzoru 

 Milena POTOČNIK, predsednica  

 

 

UVOD: 

 

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU 

Nadzorovani organ: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MAKSA FURJANA ZAVRČ, 

Goričak 7, 2283 ZAVRČ 

mailto:obcina.zavrc@siol.net


Matična številka: 5876737000 

Davčna številka: 37917137 

  

 

Kratek opis delovnega področja organa: 

Kulturno umetniško društvo Maksa Furjana Zavrč je društvo, ki se ukvarja z nepridobitno 

dejavnostjo, skrbi za ohranjanje tradicije v kraju, predvsem za ohranitev ljudskega izročila. V 

društvo je vključenih 36 članov. 

 

Seznam organov  UPRAVNI ODBOR, predsednica Milena POTOČNIK 

NADZORNI ODBOR, predsednik Peter Prelog, 

DISCIPLINSKA KOMISIJA,  

 

Število 

zaposlenih/število 

članov 

Število članov: 36 

Odgovorna oseba v 

času izvajanja nadzora 

 

Milena POTOČNIK, predsednica 

Odgovorna oseba v 

času na katerega se 

nadzor nanaša 

Milena POTOČNIK, predsednica 

 

 

PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO NADZORA 

Nadzor se izvaja na osnovi Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin 22/2011) 

in Poslovnika nadzornega odbora (uradno glasilo slovenskih občin 11/2015) 

 

DATUM  IN ŠTEVILKA SKLEPA O IZVEDBI NADZORA 



Nadzor se vršil na osnovi sklepa z dne 7.5.2016   

 

 

NAMEN IN CILJ NADZORA 

- preveritev skladnosti finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero 

se opravlja nadzor 

- poročanje o ugotovljenih nepravilnostih 

-dajanje priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa 

 

 

Dokumentacija: 

Opis dokumenta Pravna-

fiz.oseba 

vrednost opomba 

Pogodba o sofinanciranju 

programov organizacij in 

društev na področju 

humanitarnih in drugih 

dejavnosti v občini Zavrč za 

leto 2015  

x 4.700,00  

Podatki iz bilance stanja na 

dan 31. 12. 2015 

 Sredstva 1.374 

Obveznosti: 1.374 
 

Podatki iz izkaza poslovnega 

izida v obdobju od 1.1. 2015 

do 31. 12. 2015 

 Prihodki  tekočega leta 5.040 

Dotacije iz proračunskih in 

drugih javnih sredstev:4.700 

Odhodki iz dejavnosti:5.763 

 

Pojasnila k izkazom  da  

Poročilo nadzornega odbora 

za leto 2015 

 da  

Izpis stroškov poslovanja  DA  

  

 

UGOTOVITVE 

 

1. Po pogodbi  o sofinanciranju letnih programov društev na področju kulturne 

dejavnosti v občini Zavrč za leto 2015,  je društvo prejel 4.700 eurov. 

2. Iz poslovnih knjig (kartic stroškov)in prilog je razvidno, da so se sredstva 

porabila za programe, ki jih je društvo izvajalo  v skladu s sklenjeno pogodbo 

in za dodatne programe, ki niso bili opredeljeni v pogodbi, kot so sodelovanje 

na prireditvah društev  izven občine Zavrč. Nadzorni odbor predlaga, da 



društvo pri prijavi zajame vse prireditve na katerih bo sodelovala in bo  

porabila proračunska sredstva.  

3. Pri pregledu potnih nalogov nadzorni organ ugotavlja, da potni nalogi ne 

vsebujejo vseh sestavin kot so: 

 zaporedna številka izdanega potnega naloga in datum izdaje,  

 jasno navedeno osebo, ki opravi pot, njeno delovno mesto in naslov bivanja,  

 jasno mora biti naveden datum potovanja z uro pričetka potovanja,  

 naveden mora biti namen  potovanja, najbolje na podlagi dokumenta (vabilo, 

odločbe, spisa ...) o namenu potovanja,  

 naveden mora biti kraj potovanja,  

 naveden mora biti kratek opis naloge in dela na službeni poti,  

 jasno mora biti naveden čas (ure, dnevi) trajanja potovanja,  

 na nalogu za službeno potovanje mora odredbodajalec jasno odobriti uporabo 

prevoznih sredstev (osebni ali službeni avtomobil, letalo, avtobus ...)  

 jasno mora biti naveden plačnik potnih stroškov,  

 v potnem nalogu mora biti opredeljena višina dnevnice in morebitnih posebnih 

dodatkov,  

 v kolikor se izplačuje predujem za službeno potovanje, je višino le tega 

potrebno zabeležiti v potnem nalogu,  

 nalog za službeno potovanje mora podpisati odredbodajalec (predsednik 

društva).  

 Obračun potnih stroškov mora vsebovati: 

 ime in priimek predlagatelja obračuna potnih stroškov,  

 datum odhoda na službeno pot,  

 datum prihoda s službene poti,  

 navedena odsotnost izražena v dnevih in urah,  

 število dnevnic,  

 vrednost ene dnevnice,  

 skupna vrednost dnevnic,  

 prevozni stroški (vozovnice javnih prevoznih sredstev oz. kilometrina ...),  

 drugi stroški (npr.: parkirnina, cestnina,  stroški nočitev, vse to, če 

odredbodajalec take stroške pri odredbi službenega potovanja tudi odobri). Te 

priloge predstavljajo tudi verodostojno dokumentacijo za pripoznanje teh 

stroškov  

 

Če se povračilo potnih stroškov nanaša na več voženj v enem dnevu, se jih združi v en 

potni nalog. Na en potni nalog pa se ne sme združevati poti večih dni. 

 

4. Nadzorni odbor ugotavlja, da je višina kilometrine od katere se ne plačuje 

dohodnina pravilno določena.   

 

Na osnovi določb 3 alineje  4.  točke 108. člena ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 

94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15) se dohodnina 

ne plačuje od izplačanih dokumentiranih stroškov prevoza, nočitev in dnevnic fizični 

osebi (pod pogoji in do višin iz predpisa vlade po 44. členu ZDoh-2), ki prostovoljno 

oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v dejavnostih društva ali njihov zvez, 

zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih je društvo ustanovljeno, 

ne pa v okviru opravljanja njegove pridobitne  dejavnosti. 

44. člen Zakona o dohodnini opredeljuje povračilo stroškov zaposlenih, kar 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0555
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0919
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1282
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2850
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3644
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2078
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0895
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2280


posledično pomeni tudi povračilo stroškov prevoza članov društva. Iz navedenega 

izhaja, da je potrebno upoštevati Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in 

drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki govori, da v primeru, da delojemalec 

uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem 

potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37 eura za vsak prevožen kilometer  

V skladu z navedeno določbo se obravnavajo povračila stroškov prevoza, nočitev in 

dnevnic, če so izplačana fizični osebi, ki prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali 

poziva sodeluje v dejavnostih društva, ki uresničujejo namen in cilje delovanja 

društva, opredeljene v temeljnem aktu društva, skladno z 9. členom Zakona o društvih  

ZDru-1. 

Pogoj za oprostitev plačila dohodnine po navedeni določbi pa ni  izpolnjen, če gre za 

sodelovanje fizične osebe v pridobitni dejavnosti društva, ki je skladno s 25. členom 

ZDru-1 opredeljena kot dejavnost, povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna 

dejavnost nepridobitni dejavnosti društva, in se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem 

za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. 

 

 

 
 

 

OPOMBE 

 

Opombe na osnovi posveta z nadzorovano osebo: 

 

Opombe na osnovi izvršenega nadzora: 

 

 

 

 

PRILOGE: 

1. Navedene pod dokumentacijo, v arhivu društva 

2.  

 

 

 

Zavrč: 4.07.2016  Vodja nadzora: Marta BOSILJ 

 
 


