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1. Kratek povzetek 
 
Nadzorni odbor je v okviru opravljenega nadzora pregledal finančno poslovanje in porabo 

proračunskih sredstev v Društvu za šport in rekreacijo Splavar Brezno - Podvelka v letu 2015.  

 

Nadzorni odbor ocenjuje, da društvo s svojim sredstvi ravna skrbno in racionalno. Nadzorni 

odbor ugotavlja, da je poraba proračunskih sredstev namenska in upravičena v skladu z 

usmeritvami in delovanjem društva.  

 

Večjih nepravilnosti nadzorni odbor pri pregledu ni ugotovil. Edina ugotovljena pomanjkljivost 

je, da Društvo za šport in rekreacijo Splavar Brezno - Podvelka blagajniškega poslovanja ne 

vodi z blagajniškim dnevnikom, prejemki in izdatki, ampak ima za to izdelano interno evidenco 

v računalniškem programu Excel. Na osnovi vse predložene dokumentacije nadzorni odbor 

meni, da ta pomanjkljivost ne vpliva na preglednost poslovanja oziroma porabe proračunskih 

sredstev. Kljub temu pa je društvu izdano priporočilo, da vzpostavi evidenco blagajniškega 

poslovanja v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi. 

  



2. Osnovni podatki o nadzoru 
 
Nadzor je bil izveden v skladu z letnim načrtom nadzornega odbora Občine Podvelka za leto 
2016 in na podlagi sklepa številka : 0328-0003/2016-1 z dne 13. 9. 2016  Nadzor so opravili 
člani nadzornega odbora mag. Maša Peteržinek, Tomaž Kure in Igor Švarc. 
Nadzor se je izvajal v ponedeljek, dne 26. 9. 2016 s pričetkom ob 17 uri v prostorih kulturnega 
doma Podvelka. Nadzor je trajal do 19. ure. Pri nadzoru so bili poleg članov nadzornega 
odbora prisotni še Andraž Koželnik in Drago Selič iz Društva za šport in rekreacijo Splavar 
Brezno - Podvelka ter Ana Čagran (Analit d.o.o.) 
Predmet nadzora je bilo poslovanje društva v letu 2015. 
 
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil Društvu za šport in rekreacijo Splavar Brezno-
Podvelka vročen 13. 12. 2016.  Društvo na pripravljeni osnutek v 15-dnevnem roku ni podalo 
pripomb. Nadzorni odbor je na seji 13.1.2017 sprejel končno poročilo o opravljenem nadzoru. 
  



 

3. Uvod 
 
Nadzorovani organ 
 
 

Pravni akt o ustanovitvi društva in dokumentacija o registraciji društva 
 
Društvo za šport in rekreacijo Splavar Brezno-Podvelka s sedežem Podvelka 21, 2363 
Podvelka, je bilo z odločbo Upravne enote Radlje ob Dravi št. DRU-53/74-6/3 vpisano v 
register društev pri isti upravni enoti pod zaporedno številko 11. 
 
Spremembe registracije: Z odločbo št. 215-77/2007-2 z dne, 9. 8. 2007 je Upravna enota 
Radlje ob Dravi na podlagi 17. Člena Zakona o društvih (UL RS, št. 61/06) in zahteve DŠR 
Splavar Brezno - Podvelka v registru društev vpisala spremembo temeljnega akta (Statuta 
društva), sedeža društva ter zakonitega zastopnika društva na podlagi Zapisnika občnega 
zbora DŠR Splavar Brezno - Podvelka z dne 22. 6. 2007. 
 
Kot zakoniti zastopnik društva je vpisan Drago Selič. 
 
DŠR Splavar Brezno-Podvelka je na podlagi odločbe Ministrstva za šolstvo in šport številka 
6717-12/2008 z dne 5. 12. 2008 vpisano v evidenco društev, ki delujejo v javnem interesu na 
področju športa. 
 
 

Statut društva 
 
Statut je temeljni akt društva, ki določa pravice in obveznosti organov in članov društva ter 
strukturo in ureditev društva. Statut mora biti v skladu z Zakonom o društvih in s pravnim redom 
Republike Slovenije. Predstavlja osnovno podlago za ustanovitev in delovanje društva. Statut 
in njegove spremembe sprejema Občni zbor DŠR Splavar Brezno – Podvelka, ki ga sestavljajo 
vsi člani.  
 
Društvo uporablja določbe Statuta, ki ga je sprejel Občni zbor društva 22. 6. 2007. Statut je 
sestavljen iz sledečih določb: 
 

- Splošne določbe 
- Namen in naloge društva 
- Članstvo  
- Organi društva 
- Finančno materialno poslovanje društva, 
- Prenehanje društva 
- Prehodne in končne določbe. 

 

 

Organi društva 

DŠR Splavar Brezno – Podvelka ima naslednje organe: 
 

 občni zbor 
 
Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga tvorijo vsi člani društva. Občni zbor društva sklicuje 
upravni odbor po potrebi, vendar vsaj enkrat letno. Občni zbor voli organe društva vsako četrto 
leto. 
 



 upravni odbor 
 
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična 
in administrativna dela. Med dvema občnima zboroma upravni odbor vodi delo društva. 
Sestavljajo ga predsednik društva in vodje vseh aktivnih sekcij v društvu. Člani upravnega 
odbora so: 

o Andraž Koželnik, predsednik društva 
o Gašper Hojnik 
o Andrej Kovše 
o Jaka Rožman  
o Grega Florjančič 
o Beno Jakičič 
o Rosvita Viltužnik 
o Matej Smolnik 
o Igor Strmšnik 
o Milan Robnik 
o Drago Selič  
o Ivan Jan Zapečnik 
o Jože Hohnjec 
o Rebeka Rudolf 
o Jožica Hojnik 
o Ivan Jan Zapečnik 

 

 nadzorni odbor 
 
Nadzorni odbor nadzira gospodarjenje in upravljanje premoženja, delo in celotno dejavnost 
društva in opravlja stalen nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Člani 
nadzornega odbora so: Dušan Tkalec, Igor Strmčnik in Gašper Hojnik. 
 

 častno razsodišče 
 
Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku. Člani 
častnega razsodišča so : Milan Robnik, Benjamin Jakičič in Rebeka Rudolf. 
 
 
Na rednem letnem občnem zbor DŠR Splavar Brezno – Podvelka dne 5. 3. 2016 so bili na 
novo izvoljeni predsednik društva, nadzorni odbor in častno razsodišče. Predsednik društva je 
Andraž Koželnik..  
 
 

Vodenje računovodstva 
 
Za DŠR Splavar Brezno – Podvelka vodi računovodstvo računovodski servis ANALIT d.o.o.. 
Le-ta vodi za društvo dvostavno knjigovodstvo brez saldakontov. Društvo ima odprt 
transakcijski račun pri Delavski hranilnici. 
 

 

Pravna podlaga 
 

 Statut Občine Podvelka UPB 1 ( MUV številka 8 /2012 in 12/2015) 

 Poslovnik nadzornega odbora občine Podvelka (MUV št. 12/2015) 

 Zakon o društvih (UL RS, št. 64/11) 

 Zakon o lokalni samoupravi, (UL RS, št. 94/2007) 



 Temeljni akt društva, Statut DŠR Splavar Brezno - Podvelka 

 Slovenski računovodski standardi (SRS) 
 
 
Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora 
 
 Sklep številka 0328- 0003/2016-1 z dne  13. 9. 2016 
 
 
Namen in cilji nadzora 
 

 preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter 
transparentnost poslovanja, 

 preveriti upravičenost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, 

 ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig, 

 poročati o ugotovljenih nepravilnostih, 

 dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje društva. 
  



4. Ugotovitveni del 
 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih. 
Računovodske evidence in poslovne knjige mora društvo voditi v skladu z omenjenim 
zakonom in računovodskim standardom za društva ali splošnimi SRS. 
 
Zakon o društvih v 26. členu določa, da mora društvo zagotoviti podatke o svojem finančnem 
in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom ali posebnim 
aktom, v skladu s tem zakonom in računovodskim standardom za društva. 
 
V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi se pri vrednotenju posameznih postavk 
sredstev in obveznosti do virov sredstev uporabljajo SRS od 1 do 19, v društvih, ki po Zakonu 
o društvih niso zavezane k reviziji, pa SRS 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih 
organizacijah. 
 
DŠR Splavar Brezno – Podvelka vodi dvostavno knjigovodstvo. 
 
 

Organiziranje društva 
 
Društvo za šport in rekreacijo Splavar Brezno – Podvelka je organizirano v 17 sekcij: 

 KOLESARJI 

 KMN SPLAVAR 

 KMN BREZNO 

 KMN BREZNO-MLADI 

 KMN VETERANI 

 ODBOJKA POHORJE 

 ODBOJKA MOŠKI 

 KEGLJAČI 

 KOŠARKARJI 

 SMUČARJI 

 ŠAHISTI 

 BADMINTON 

 PETANKA 

 TEKAČI 

 ODBOJKA VETERANI 

 MODELARJI 

 ODBOJKA-ŽENSKE 
 
Vsaka sekcija ima svojega vodjo, le-ta je član upravnega odbora društva. V kolikor posamezna 
sekcija 2 leti ni aktivna, se sekcija izbriše. Sekcija je lahko v mirovanju 1 leto. Trenutno sta v 
mirovanju dve od sekcij (kegljači in odbojka ženske). Društvo šteje skupaj med 160 in 170 
članov. 
 
 

Finančno poslovanje 
 
Prihodke društva sestavljajo: 

 članarina 

 dohodnina 

 občinski prihodki 

 izredni občinski prihodki 

 dotacije 



 prostovoljni prispevki. 
 
Za namenska sredstva velja v društvu pravilo, da sredstva, ki jih posamezna sekcija pridobi, 
tudi sama koristi. Za občinska sredstva, ki jih društvo vsako leto pridobi na podlagi prijave na 
občinski razpis, imajo v društvo sprejet Pravilnik o delitvi proračunskih sredstev, ki je bil sprejet 
na podlagi statuta društva 16.3. 2012 in je še vedno v veljavi. V tem pravilniku so določena 
pravila za delitev proračunskih sredstev. Po tem pravilniku se od skupno dodeljenih 
proračunskih sredstev najprej odštejejo stroški poslovanja društva (stroški računovodskega 
servisa, obvezne članarine drugim organizacijam po zakonu, manjša popravila na terenih in 
igriščih, ki jih upravlja DŠR Splavar, povračila stroškov, nastalih zaradi delovanja društva, 
upravne in druge takse, bančne provizije,…). Ostanek sredstev predstavlja znesek, ki ga je 
možno deliti med aktivne sekcije v tekočem koledarskem letu. 
 
Višina dodeljenih proračunskih sredstev za posamezno sekcijo je odvisna od več dejavnikov 
in sicer od: 

 razpoložljivih proračunskih sredstev za tekoče leto, 

 števila članov posamezne sekcije (A), 

 ranga tekmovanja (B), 

 pripravljenosti delovanja sekcije za korist celotnega društva (razne akcije, ki jih 
organizira društvo; najmanj 10 efektivnih delovnih ur) (C) 

 od višine pridobljenih ne-proračunskih sredstev s strani sponzorjev in donatorjev (D), 

 minimalnih stroškov, ki so potrebni, da lahko sekcija sploh deluje (E). 
 
 

Blagajniško poslovanje 
 
Društvo v manjšem obsegu posluje tudi z gotovino. O tem vodijo evidenco v excelovi tabeli. 
Ne izdajajo pa blagajniških prejemkov, blagajniških izdatkov, prav tako ne vodijo blagajniškega 
dnevnika. 
 
Priporočilo: 
Nadzorni odbor občine Podvelka Društvu za šport in rekreacijo Splavar Brezno – 
Podvelka priporoča, da vzpostavi vodenje blagajniškega poslovanja v skladu s 
Slovenskimi računovodskim standardi. 
 
 
  



Poslovanje društva v letu 2015 
 
Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo, povezano s poslovanjem v letu 2015.  
 
Iz Podatkov iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, iz Obračuna 
davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ter iz Finančnega 
poročila za leto 2015 je razvidno, da je imelo društvo za 18.016,50 € prihodkov ter za  
17.720,47 € odhodkov. 
 
 
Analiza prihodkov 
 
Nadzorni odbor je pri pregledu ugotovil, da je imelo društvo v letu 2015 18.016,50 € prihodkov. 
 
Struktura prihodkov 
 

Vir Nepridobitno Pridobitno skupaj 

Dotacija občine Podvelka 6.605,82  6.605,82 

Donacije 7.360,00  7.360,00 

Dotacije drž. proračuna in 
zvez 

1.188.93  1.188.93 

Pobrani prostov. prispevki  1.780,00 1.780,00 

Članarine 1.080,00   

Prihodki financiranja - 
obresti 

1,75  1,75 

SKUPAJ 16.236,50 1.780,00 18.016,50 

 
Od skupnega zneska prihodkov doseže društvo 90,12 % prihodkov iz naslova nepridobitne 
dejavnosti ter 9,88 % prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti. 
 
Prihodki iz naslova pridobitne dejavnosti so bili doseženi s prodajo koledarjev. Aktivno v zvezi 
s tem društvo izvede tako, da najprej na Upravni enoti potrdi pole, na katere kasneje beleži 
zbrana sredstva, zbrana sredstva so pa na koncu nakaza na TRR društva. Nadzorni odbor je 
preveril dokumentacijo in ni ugotovil nepravilnosti. 
 
S strani Občine Podvelka je DŠR Splavar Brezno – Podvelka prejelo 6.605,82 €, od tega 
6.368,60 € predstavljajo prihodki, ki izvirajo iz Pogodbe o sofinanciranju programov v občini 
Podvelka v letu 2015, ki sta jo sklenili Občina Podvelka in DŠR Splavar Brezno – Podvelka 
dne 13. 4. 2015. Iz pogodbe je razvidno, da so bila na osnovi javnega razpisa DŠR Splavar 
Brezno – Podvelka dodeljena sredstva v višini 6.368,60. Nadzorni odbor je preveril 
dokumentacijo in ni ugotovil nepravilnosti. 
 
Višino članarine določi občni zbor društva. Za leto 2015 je bila določena članarina: 

 Osnovnošolci 0,00 € 

 Dijaki in študentje 5,00 € 

 Člani 10,00 € 

 
Posamezni člani društva lahko sodelujejo v več sekcijah. Članarino poravnajo v znesku, ki ga 
določi občni zbor društva, prispevek v enaki višini kot članarino pa poravnajo v vseh ostalih 
sekcijah, v katerih delujejo. Vsaka sekcija mora zato ob nakazilu članarine in prispevkov tajniku 
ali predsedniku društva posredovati natančen seznam članov sekcije z vsemi podatki, za 
katere je bila članarina oziroma prispevek poravnan. Na seznamu morajo biti tudi člani, ki so 
opravičeni plačila članarine. 
 



Članarino društvo položi na TRR. Nadzorni odbor je preveril dokumentacijo in ni ugotovil 
nepravilnosti. 
 
Nadzorni odbor je preveril način delitve sredstev, ki jih je društvo prejelo na osnovi Pogodbe o 
sofinanciranju programov v občini Podvelka v letu 2015. Pravila za delitev teh sredstev so 
zapisana v Pravilniku o delitvi proračunskih sredstev. 
 
Za leto 2015 je društvo določilo, da se od zneska 6.368,60 €, ki ga je društvo prejelo na osnovi 
Pogodbe o sofinanciranju programov v občini Podvelka, nameni za delitev med sekcije 
4.000,00 €. Nadaljnji kriterij za delitev teh sredstev po kriterijih iz pravilnika je bil: 
 

Skupni znesek 100 % 4.000,00 

Kriterij A 40 % 1.600,00 

Kriterij B 15 % 600,00 

Kriterij C 25 % 1.000,00 

Kriterij D 10 % 400,00 

Kriterij E 10% 400,00 

 
Podrobnejša opredelitev kriterijev: 

 Kriterij A: število članov v sekciji oziroma število plačanih članarin 

 Kriterij B: nivo tekmovanja (državni, regijski, medobčinski nivo) 

 Kriterij C: število delovnih ur, ki jih sekcija opravi za potrebe društva 

 Kriterij D: razmerje med neproračunskimi in proračunskimi sredstvi v preteklem letu 
(donacije) 

 Kriterij E: minimalni stroški, potrebni za delovanje sekcije (najemnina za športne 
objekte, ki jih ni na območju Občine Podvelka, zagonski stroški nove sekcije,…) 

 
Proračunska sredstva so bila sekcijam dodeljena na podlagi sklepa upravnega odbora društva, 
ki je bil sprejet na 17. seji upravnega odbora društva dne 9.7.2015. V letu 2015 sta bili dve 
sekciji v mirovanju. Sredstva so bila razdeljena med 15 sekcij. Na osnovi navedenih kriterijev 
so bila posameznim sekcija dodeljena sredstva, kot je navedeno v tabeli. V tabeli so prikazana 
tudi sredstva iz naslova plačane članarine. Skupni znesek predstavlja celoten znesek sredstev, 
ki je bil na razpolago posamezni sekciji v letu 2015. 
 

 Sekcija A B C D E Članarina Skupaj 
1 Kolesarji 159,57    60,00 140,00 359,57 

2 KMN Splavar 89,76 40,00 133,35  60,00 55,00 378,11 

3 KMN Brezno 119,68 40,00 9,53  60,00 100,00 329,20 

4 KMN Brezno mladi 159,57      159,57 

5 KMN veterani 119,68 40,00 190,50 284,46  110,00 744,64 

6 Odbojka Pohorje 
les 

109,70 40,00 247,65 11,02  45,00 453,37 

7 Odbojka moški 79,78  9,53 19,25  65,00 173,56 

8 Kegljači        

9 Košarkarji 59,84 40,00 19,05 21,67  30,00 170,56 

10 Smučarji   5,72    5,72 

11 Šahisti 149,60 100,00 108,59 36,94  95,00 490,12 

12 Badminton 89,76 40,00    75,00 204,76 

13 Petanka 159,57 100,00 152,40 3,99  140,00 555,96 

14 Tekači 79,78 100,00 104,78 11,96  40,00 336,52 

15 Odbojka veterani 109,70     110,00 219,70 

16 Modelarji 119,68 40,00  10,77  75,00 245,45 

17 Odbojka ženske        

 Skupaj 1.605,65 580,00 981,08 400,06 180,00 1.080,00 4.826,78 

 



Po kriterijih od A do E je bilo sekcijam skupaj dodeljenih 3.746,81 € sredstev ter 1.080,00 € 
sredstev iz naslova članarin, kar skupaj znese 4.826,81 €. 
 
V naslednji tabeli so prikazani prihodki po sekcijah. Vključena so proračunska sredstva ter tudi 
ostala sredstva. 
 
 

 Sekcija Prorač. sredstva Članarina Ostalo Skupaj 
1 Kolesarji 219,57 140,00 407,00 766,57 

2 KMN Splavar 323,11 55,00  378,11 

3 KMN Brezno 229,20 100,00  329,20 

4 KMN Brezno mladi 159,57   159,57 

5 KMN veterani 634,64 110,00 7.801,00 8.545,64 

6 Odbojka Pohorje les 408,37 45,00 322,00 775,37 

7 Odbojka moški 108,56 65,00  173,56 

8 Kegljači     

9 Košarkarji 140,56 30,00  170,56 

10 Smučarji 5,72   5,72 

11 Šahisti 395,12 95,00 840,04 1.330,16 

12 Badminton 129,76 75,00  204,76 

13 Petanka 415,96 140,00 100,00 655,96 

14 Tekači 296,52 40,00 320,00 656,52 

15 Odbojka veterani 109,70 110,00  219,70 

16 Modelarji 170,45 75,00  245,45 

17 Odbojka ženske     

 Društvo 2.621,79  777,86 3.399,65 

 Skupaj 6.368,60 1.080,00 10.567,90 18.016,50 

 

Pod ostala sredstva spadajo donacijska sredstva, namenske dotacije, razporeditev dela 

dohodnine, prostovoljni prispevki in obresti. Donacijska sredstva, ki jih zbere posamezna 

sekcija, se štejejo kot prihodek tiste sekcije oziroma so na razpolago sekciji. 

 

Nadzorni odbor je preveril dokumentacijo in jo primerjal z računovodskimi evidencami. 

Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

 

 

Analiza odhodkov 
 
Nadzorni odbor je pri pregledu ugotovil, da je imelo društvo v letu 2015 17.720,47 € odhodkov. 
 
 
Struktura odhodkov 

 

Vrsta odhodka Nepridobitno Pridobitno skupaj 

Materialni stroški 10.799,50 1.498,77 12.298,27 

Storitve  3.856,01 281,23 4.137,24 

Drugi stroški 924,97  924.97 

Amortizacija 359,99  359,99 

SKUPAJ 15.940,47 1.780,00 17.720,47 

 
Iz finančnega poročila za leto 2015, ki ga je pripravil računovodski servis ANALIT d.o.o., je 

razvidno, da je imelo društvo na dan 31.12.2015 na računu 5.733,77 €. Na dan 31.12.2015 je 

imelo društvo 179,01 € odprtih obveznosti. Nadzorni odbor je navedeni znesek preveri z 

izpisom odprtih postavk in ugotovil, da se stanje ujema. 



 

Preostali znesek 5.554,76 € predstavlja tako imenovani Društveni sklad. Vodstvo društva je 

nadzornemu odboru pojasnilo, da je sklad oblikovan z namenom, da posamezne sekcije na 

daljši rok (dve leti ali več) zbirajo preostala sredstva, sredstva, ki jih v tekočem letu ne porabijo 

ter donacijska sredstva. S tem si sekcije omogočijo nakup športne opreme v večjem znesku, 

kot pa so odobrena sredstva za tekoče leto. 

 

 

Nadzorni odbor je primerjal prihodke, odhodke ter porabo po posameznih sekcijah. Ugotovitve 

so prikazane v tabeli. 

 

 Sekcija Prihodki 
Sredstva 

sklada 
Poraba oz. 

odhodki 
Preostalo 

1 Kolesarji 766,57  583,91 182,66 

2 KMN Splavar 378,11  361,60 16,51 

3 KMN Brezno 329,20  248,20 81,00 

4 KMN Brezno mladi 159,57 321,24 76,26 404,55 

5 KMN veterani 8.545,64 1.037,24 10.486,85 - 903,97 

6 Odbojka Pohorje les 775,37  189,81 585,56 

7 Odbojka moški 173,56 908,53 64,99 1.017,10 

8 Kegljači     

9 Košarkarji 170,56 259,62 165,35 264,83 

10 Smučarji 5,72 559,81  565,53 

11 Šahisti 1.330,16  1.338,74 - 8,58 

12 Badminton 204,76 189,69 265,20 129,25 

13 Petanka 655,96 140,36 228,52 567,80 

14 Tekači 656,52 519,02 367,06 808,48 

15 Odbojka veterani 219,70 476,57  696,27 

16 Modelarji 245,45 1.013,44 80,24 1.178,65 

17 Odbojka ženske     

 Društvo 3.399,65  3.263,74  

 Skupaj 18.016,50  17.720,47 5.585,64 

 

V stolpcu »Sredstva sklada« so navedena sredstva ob koncu preteklega obdobja, v stolpcu 

»Preostalo« pa sredstva ob koncu kontroliranega obdobja, to je na dan 31.12.2015. Dve sekciji 

sta v letu 2015 skupno porabili več, kot jima je bilo na razpolago. To je razvidno tudi iz internih 

evidenc, ki so bile dane na vpogled nadzornemu odboru. Ker društvo nastopa z enim računom 

in je delitev po sekcijah zagotovljena z interno evidenco, je nadzorni odbor mnenja, da je to 

dopustno, v kolikor je evidentirano v internih evidencah in ne vpliva na društvo kot celoto 

(skupni znesek preostalih sredstev ne sme biti negativen, ker bi v  tem primeru društvo 

poslovalo z izgubo). Prihodki v letu 2015 so večji od odhodkov, kar pomeni, da razlika povečuje 

razpoložljiva sredstva sklada društva. 

Nadzorni odbor je navedeno preveril v evidencah društva. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

 

Poraba sredstev po sekcijah 

 

Nadzorni odbor je pri porabi posameznih sekcij preveril skladnost evidenc in priloženih 

dokumentov. Pri vseh sekcijah je zagotovljena evidenca porabljenih sredstev, kar je podprto 

tudi z ustrezno dokumentacijo. V nadaljevanju je prikazana poraba za sekcijo 006 ODBOJKA 

POHORJE LES. 

 

 Sekcija 006 ODBOJKA POHORJE LES 



 

Sekciji je bilo na osnovi Pravilnika o delitvi proračunskih sredstev in v skladu z veljavnimi 

kriteriji v letu 2015 dodeljeno 408,37 € proračunskih sredstev in 45,00 € iz naslova članarine. 

Sekcija je imela skupaj na razpolago 453,37 € sredstev. 

Iz izpisa kartic kontov in iz predložene dokumentacije je razvidno, da je imela sekcija v letu 

2015 naslednje odhodke: 

 

Vrsta odhodka Datum Znesek Listina 
Namizni semafor 10.9.2015 37,80 Račun 2015-692 CMC sport 

Prehrambeno blago 15.9.2015 18,81 Račun 28405075 Hofer 

Prehrambeni artikli 15.9.2015 30,60 Račun 0237/450255/02 Lidl 

Tisk dresov 13.4.2015 102,60 Račun 15-300-000068 Bl3k Domen pleterski 
s.p. 

Skupaj  189,81  

 

Na enak način je zagotovljena evidenca in sledljivost porabljenih sredstev za vse sekcije. 

Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

 

Iz navedenega je razvidno, da DŠR Splavar Brezno – Podvelka in njegove sekcije za svoje 

delovanje potrebujejo oziroma porabijo več sredstev, kot jih dobijo iz občinskega proračuna. 

Razliko predstavljajo v večini sredstva iz naslova donacij, ki jih posamezne sekcije društva 

pridobijo same, ter sredstva iz tako imenovanega društvenega sklada. Proračunska sredstva 

zadoščajo za delno pokritje stroškov društva iz naslova nepridobitne dejavnosti oziroma iz 

naslova osnovne dejavnosti društva. Na osnovi navedenega nadzorni odbor ocenjuje, da 

so proračunska sredstva Občine Podvelka porabljena namensko in tudi upravičeno za 

osnovne dejavnosti društva na področju športa in rekreacije. 

Iz pregleda dokumentacije je razvidno, da je le-ta vzorno urejena, društvo ima natančno 

določena in tudi v praksi izvajana pravila o porabi sredstev oziroma o finančnem poslovanju. 

Na osnovi tega nadzorni odbor zaključuje, da društvo posluje skladno z zakonodajo in da s 

svojimi sredstvi, tako proračunskimi kot tudi ostalimi, ravna kot skrben gospodar. 

 

 

Nadzor so opravili: 

 mag. Maša Peteržinek 

 Tomaž Kure 

 Igor Švarc 
 

 Igor Švarc 
predsednik nadzornega odbora 

 


