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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 4. julija  2016sprejel 

 

 

 POROČILO  O NADZORU 

 

 

Predmet nadzora  pregled porabe proračunskih sredstev za leto 

2015 v Društvu upokojencev Zavrč 
 

Osnova za nadzor Terminski plan dela za leto 2016 

Datum nadzora 20. 06. 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 

 DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZAVRČ, Goričak 1, 2283 ZAVRČ 

 

 

Ime oseb, ki so sodelovali pri nadzoru 

 Ivan RIBIČ, predsednik; Terezija MAJCENOVIČ, blagajničarka  

 

 

UVOD: 

 

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU 

Nadzorovani organ: DRUŠTVO UPOKOJENCEV ZAVRČ, Goričak 1, 2283 ZAVRČ 

Matična številka: 5093201 

Davčna številka: 69117764 
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Kratek opis delovnega področja organa: 

Društvo upokojencev Zavrč združuje upokojence in simpatizerje . Večina jih živi v občini 

Zavrč. Upravni odbor skrbi za nemoteno poslovanje društva, nadzira ga nadzorni odbor. V 

juliju je organiziran bil občni zbor, ki ga je društvo povezala s praznovanjem 40 letnice DU 

Zavrč. Dejavnost društva je neprofitna ima status humanitarne organizacije.  Društvo ima 270 

članov.  

 

Seznam organov  UPRAVNI ODBOR, predsednik Ivan RIBIČ 

NADZORNI ODBOR, predsednica Darinka HRNČIČ, 

ČASTNO RAZSODIŠČE , predsednik Branko IVANČIČ,  

 

Število 

zaposlenih/število 

članov 

Število članov: 270 

Odgovorna oseba v 

času izvajanja nadzora 

 

Ivan RIBIČ, predsednik 

Odgovorna oseba v 

času na katerega se 

nadzor nanaša 

Ivan RIBIČ, predsednik 

 

 

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 20.6.2016   



 

 

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 1.000,00  

Podatki iz bilance stanja na 

dan 31. 12. 2015 

 Sredstva 1.490 

Obveznosti: 1.490 
 

Podatki iz izkaza poslovnega 

izida v obdobju od 1.1. 2015 

do 31. 12. 2015 

 Prihodki  iz dejavnosti 7.034 

Dotacije iz proračunskih in 

drugih javnih sredstev:1.522 

Dotacije iz proračuna 

občine:1.000 

Odhodki iz dejavnosti:6.449 

 

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 1.000 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 kolesarjenje 



in organizacija tekmovanja v pikadu, novoletna obdaritev starejših občanov, 

občni zbor  

 

 

 

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 

 
 


