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Zavrč, 24. maj 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 24. maj 2016sprejel 

 

 

  POROČILO  O NADZORU 

 

 

Predmet nadzora  pregled porabe proračunskih sredstev za leto 

2015 v Društvu Gospodinj Zavrč 
 

Osnova za nadzor Terminski plan dela za leto 2016 

Datum nadzora 16. 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 

 DRUŠTVO GOSPODINJ ZAVRČ,  Zavrč 11,  2283 ZAVRČ 

 

 

Ime oseb, ki so sodelovali pri nadzoru 

 Irena KOKOT, predsednica  

 

 

UVOD: 

 

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU 

Nadzorovani organ: DRUŠTVO GOSPODINJ ZAVRČ, Zavrč 11, 2283 ZAVRČ 

Matična številka: 1949233000 

Davčna številka: 21413096 
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Kratek opis delovnega področja organa: 

Društvo gospodinj Zavrč je bilo ustanovljeno leta 200r, ter ima 31 članic. Društvo se pretežno 

ukvarja z izobraževanjem na področju kuharstva, organizirajo tečaje kuhanja, ročnih 

spretnosti in zdravega. Društvo gospodinj ima finančno poslovanje urejeno preko blagajne in 

TRR društva. Knjigovodstvo vodi po sistemu enostavnega knjigovodstva in po SRS 33 za 

društva. 

 

Seznam organov  UPRAVNI ODBOR, predsednica Irena KOKOT 

NADZORNI ODBOR, predsednica Zinka OGRIZEK, 

DISCIPLINSKA KOMISIJA-ČASTNO RAZSODIŠČE,  

 

Število 

zaposlenih/število 

članov 

Število članov: 31 

Odgovorna oseba v 

času izvajanja nadzora 

 

Irena KOKOT, predsednica 

Odgovorna oseba v 

času na katerega se 

nadzor nanaša 

Jelka BELŠAK, 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 9. maja 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 1.972,00  

Podatki iz bilance stanja na 

dan 31. 12. 2015 

 Sredstva 835 

Obveznosti: 835 
 

Podatki iz izkaza poslovnega 

izida v obdobju od 1.1. 2015 

do 31. 12. 2015 

 Prihodki  tekočega leta1.972 

Dotacije iz proračunskih in 

drugih javnih sredstev:1.972 

Odhodki iz dejavnosti:1.278 

 

Pojasnila k izkazom  da  

Poročilo nadzornega odbora 

za leto 2014 

 DA  

Izpis stroškov poslovanja  DA  

  

 

UGOTOVITVE 

 

1. Po pogodbi  o sofinanciranju dejavnosti društev v občini Zavrč, ki delujejo na 

področju kmetijstva v letu  2015  je društvo prejel 1.972eurov. 

2. Iz poslovnih knjig (kartic stroškov) je razvidno, da so se sredstva porabila za v 

skladu s sklenjeno pogodbo , del sredstev pa je društvo preneslo v letu 2016 za 

realizacijo programov preteklega leta  

 

 



 

OPOMBE 

 

Opombe na osnovi posveta z nadzorovano osebo: 

 

Opombe na osnovi izvršenega nadzora: 

/ 

 

 

 

PRILOGE: 

1. Navedene pod dokumentacijo, v arhivu društva 

2.  

 

 

 

Zavrč: 24.05.2016  Vodja nadzora: Marta BOSILJ 

 
 


