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Podvelka 13, 2363 Podvelka 
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Številka: 0328- 0003/2019-4 
Datum: 5. 6. 2019 
 
 
 
 
Na podlagi 45. člena Statuta Občine Podvelka (MUV 30/2017) in 25. člena Poslovnika nadzornega 
odbora Občine Podvelka  je nadzorni odbor Občine Podvelka na svoji 3. seji dne 5. 6. 2019 sprejel 
 

POROČILO 
O OPRAVLJENEM NADZORU 

 
Nadzor poslovanja Prostovoljnega gasilskega društva Kapla 

 
Poročilo je dokončni akt nadzornega odbora Občine Podvelka 

 
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
1. Igor Švarc, predsednik odbora 
2. mag. Maša Peteržinek, članica 
3. Tomaž Kure, član 

 
 

2. Poročevalec: 
Igor Švarc, predsednik odbora 

 
3. Izvedenec: / 

 
4. Ime nadzorovanega organa: 

Prostovoljno gasilsko društvo Kapla, Spodnja Kapla 3 a, 2362 Kapla 
 
 

1. Kratek povzetek 
 
Nadzorni odbor je v okviru opravljenega nadzora pregledal finančno poslovanje in porabo 
proračunskih sredstev v Prostovoljnem gasilskem društvu Kapla v letu 2018.  
 
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.  
 
Nepravilnosti nadzorni odbor pri pregledu ni ugotovil.  
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2. Osnovni podatki o nadzoru 
 
Nadzor je bil izveden v skladu z letnim načrtom nadzornega odbora Občine Podvelka za leto 2019 in 
na podlagi sklepa številka: 0328-0003/2019-1 z dne 1. 4. 2019. Nadzor so opravili člani nadzornega 
odbora mag. Maša Peteržinek, Tomaž Kure in Igor Švarc. 
 
Nadzor se je izvajal v torek, dne 16. 4. 2019, s pričetkom ob 17. uri v prostorih Kulturnega doma 
Ožbalt. Nadzor je trajal do 19:15 ure. Pri nadzoru so bili poleg članov nadzornega odbora prisotni 
Jože Poglajen (predsednik), Marija Poglajen (blagajnik) in Domen Štrablek (poveljnik) iz 
Prostovoljnega gasilskega društva Kapla. 
 
Nadzorni odbor je 27.5.2019 izdelal osnutek poročila, ki je bil istega dne vročen nadzorovani osebi. 
Nadzorovana oseba na osnutek poročila ni imela pripomb. 
 
Predmet nadzora je bilo poslovanje društva v letu 2018. 
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3. Uvod 
 
Nadzorovani organ 
 
 

Pravni akt o ustanovitvi društva in dokumentacija o registraciji društva 
 
Prostovoljno gasilsko društvo Kapla s sedežem Spodnja Kapla 3 a, 2362 Kapla, je bilo z odločbo 
Upravne enote Radlje ob Dravi št. 215-20/2012-5 z dne 6.4.2012  vpisano v register društev pri isti 
upravni enoti pod zaporedno številko 42. 
 
Kot zakoniti zastopnik društva je vpisan Jože Poglajen. 
 

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 Prostovoljnega gasilskega društva Kapla, ki ga sestavljajo vsi člani.  
 
Društvo uporablja določbe Statuta, ki ga je sprejel Občni zbor društva 10. 3. 2012. Statut je sestavljen 
iz sledečih določb: 
 

- Splošne določbe, 

- Namen in cilj delovanja PGD, 

- Dejavnost in naloge PGD, 

- Pogoji in način včlanjevanja ter prenehanje članstva, 

- Pravice in dolžnosti članov PGD, 

- Način upravljanja PGD, 

- Zastopanje PGD, 

- Premoženje PGD, finančno poslovanje in nadzor, 

- Način zagotavljanja javnosti dela, 

- Način sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta, 

- Način prenehanja PGD in razpolaganje s premoženjem,  

- Prehodne in končne določbe. 

 

Pravilniki društva 

Občni zbor sprejema in spreminja pravilnike PGD. Prostovoljno gasilsko društvo Kapla ima sledeče 
pravilnike: 

- Pravilnik o organizaciji poslovanja društva; 
- Pravilnik o finančno materialnem poslovanju; 
- Pravilnik o disciplinskem postopku in  
- Pravilnik o kandidacijskem postopku in volitvah (se sprejme vsakih 5 let ob volitvah). 
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Organi društva 

Prostovoljno gasilsko društvo Kapla ima naslednje organe upravljanja: organi PGD in funkcionarja 
PGD. 
 
Organi so:  

 Občni zbor, 

 Upravni odbor, 

 Poveljstvo, 

 Nadzorni odbor in   

 Disciplinska komisija. 
 
Funkcionarja sta: 

 Predsednik in  

 Poveljnik. 
Mandat organov in funkcionarjev, razen zbora članov, je 5 let in je vezan na kongresno obdobje GZS 
(Gasilske zveze Slovenije). 
 

 občni zbor 

 
Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani, stari nad 15 let. Občni zbor je lahko 
redni ali izredni. Redni Občni zbor sklicuje Upravni odbor enkrat letno, najkasneje do konca marca. 
Izredni Občni zbor se skliče s sklepom Upravnega odbora na podlagi zahteve Nadzornega odbora ali 
zahteve 20 % članov PGD. Upravni odbor mora izredni Občni zbor sklicati v roku 30 dni od prejema 
zahteve za njegov sklic. Če Upravni odbor izrednega Občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, 
ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredni Občni zbor sklepa le o zadevi, za 
katero je bil sklican. 
 
Pred zasedanjem Občnega zbora Predsednik skliče zbor mladih članov, starih od 6 do 15 let. 
 

 upravni odbor 

 
Upravni odbor je operativno-izvršilni organ, ki opravlja organizacijska, tehnična in administrativna dela 
ter vodi PGD med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Občnem 
zboru. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru. Upravni odbor sestavljajo Predsednik, namestnik 
predsednika, Poveljnik in 6 članov, med katerimi mora biti tudi predstavnik mladih. 
 
Člani upravnega odbora 2018 – 2023 so: 
- Jože Poglajen – izvoljen predsednik (izvoljen na OZ 3.3.2018) 
- Miran Šumer – namestnik predsednika 
- Domen Štrablek – poveljnik 
- Jože Stajan - namestnik poveljnika 
- Andreja Pečonik – vodja članic 
- Teodor Gošnak – vodja mladine 
- Mateja Rihter – za zgodovino 
- Marija Poglajen - veterani 
- Štefka Štrablek – tajnik 
- Marija Poglajen – blagajnik 
 

 poveljstvo  

 
Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga Poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno-
operativnih nalog. Izvoli ga Občni zbor na predlog Poveljnika. Delo poveljstva vodi Poveljnik.  
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Poveljstvo sestavljajo Poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljnik/a, pomočniki poveljnika za 
naprave za zaščito dihal, radijske zveze in prvo pomoč ter orodjar in glavni strojnik. 
 
Člani poveljstva 2018 – 2023 so: 
- Domen Štrablek – izvoljen poveljnik (izvoljen na OZ 3.3.2018) 
- Jože Stajan - namestnik poveljnika 
- Jože Štruc   - pomočnik za dihalne aparate 
- Matic Pupaher  - pomočnik za izobraževanje in tekmovanja 
-  Franc Gošnak  - pomočnik za zveze 
-  Janja Volmajer - pomočnik za prvo pomoč 
-  Damjan Cepec - pomočnik za nevarne snovi 
-  Drago Volmajer - glavni orodjar 
-  Aleš Valtl - glavni strojnik 
 

 nadzorni odbor 

 
Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov 
Občnega zbora. Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli zbor članov. 
 
Člani nadzornega odbora 2018 – 2023 so:  

- Franc Volmajer – predsednik 
- Ivan Verčko – član 
- Drago Volmajer -član 

 

 disciplinska komisija 

 
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih izvoli zbor članov. 
Disciplinska komisija odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe.  
Disciplinska komisija vodi postopek in sprejema svoje odločitve v skladu s pravilnikom, ki ureja 
disciplinski postopek.  
 
Člani disciplinske komisije 2018 – 2023 so: 

- Martin Kojzek- predsednik 
- Anton Garmut – član 
- Marcel Helbl – član 

 

 predsednik 

 
Predsednik PGD zastopa, vodi in predstavlja PGD. Predsednika PGD voli zbor članov. Predsednik 
2018 – 2023 je Jože Poglajen.  
 

 poveljnik 

 
Poveljnik je strokovno-operativni vodja PGD za izvajanje nalog gasilske službe. Izpolnjevati mora 
pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih 
gasilcev. Poveljnik 2018 – 2023 je Domen Štrablek.  
 

Vodenje računovodstva 
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Za Prostovoljno gasilsko društvo Kapla vodi računovodstvo blagajnik društva s pomočjo 
računovodskega servisa Jodl iz Lovrenca na Pohorju. Le-ta vodi za društvo dvostavno knjigovodstvo. 
Društvo ima odprt transakcijski račun pri Novi ljubljanski banki - NLB. 
 

Pravna podlaga 
 

 Statut Občine Podvelka UPB 1 (MUV številka 30/17 in 17/18) 

 Poslovnik nadzornega odbora občine Podvelka (MUV št. 32/17 in 17/18) 

 Zakon o društvih (UL RS, št. 64/11) 

 Zakon o lokalni samoupravi, (UL RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) 

 Temeljni akt društva, Statut Prostovoljnega gasilskega društva Kapla 

 Slovenski računovodski standardi (SRS) 
 
 
Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora 
 
 Sklep številka 0328- 0003/2019-1 z dne  16. 4. 2019 
 
 
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. 
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4. Ugotovitveni del 
 

Prostovoljno gasilsko društvo Kapla je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko 
združenje občanov, ki deluje na podlagi zakona, ki ureja društva in zakona, ki ureja gasilstvo (ZGas). 
PGD opravlja gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost, presega interese njenih članov in jo 
izvaja v javnem interesu. PGD Kapla je član Gasilske zveze Dravske doline in Gasilske zveze 
Slovenije. Svoje članske pravice v GZS izvaja preko GZDD. Svoje interese v regijskem svetu gasilskih 
zvez koroške regije usklajuje preko GZDD. 
 
PGD opravlja nepridobitno, pridobitno in dopolnilno dejavnost. 
 
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. 
 
Prostovoljno gasilsko društvo Kapla vodi dvostavno knjigovodstvo. 
 

Organiziranje članstva 
 
Član PGD lahko postane občan, ki želi opravljati naloge gasilstva. Članstvo v PGD je prostovoljno. 
Kdor želi postati član, mora Upravnemu odboru PGD predložiti pristopno izjavo, s katero se zaveže, 
da bo deloval v skladu s Statutom, s kodeksom prostovoljnega gasilca in bo plačeval članarino. PGD 
lahko pod enakimi pogoji v svoje članstvo sprejme tudi tujega državljana. Članstvo PGD sestavljajo 
gasilci, častni člani in častni funkcionarji. Gasilec je član društva od 6. leta starosti dalje, ki aktivno 
deluje pri izvajanju nalog PGD. 
 

Finančno poslovanje 
 
Prihodke društva sestavljajo: 

 članarina 

 dohodnina 

 občinski prihodki 

 izredni občinski prihodki 

 dotacije 

 državna sredstva 

 prostovoljni prispevki. 
 
 

Blagajniško poslovanje 
 
Društvo v manjšem obsegu posluje tudi z gotovino. Pri tem ustrezno vodi tudi blagajniški dnevnik. Ob 
koncu leta gotovino položi gotovino na transakcijski račun, tako da je stanje v gotovinski blagajni na 
dan 31.12. enako nič.  
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Analiza prihodkov 
 
Nadzorni odbor je pri pregledu ugotovil, da je imelo društvo v letu 2018 22.520,45 EUR prihodkov. 
 
 
Struktura prihodkov 

 

Vir Nepridobitno Pridobitno skupaj 

Dotacija občine za 
redno dejavnost 

8.000,00  8.000,00 

Dotacije občine za OS 
In DI 

4.287,48  4.287,48 

Dotacije občine-drugi  
prihodki 

1.867,39  1.867,39 

Donacije fizičnih oseb 4.917,05  4.917,05 

Dotacije drž. proračuna 
in zvez 

2.087,64  2.087.64 

Članarine 360,00  360,00 

Prihodki financiranja - 
obresti 

1,89  1,89 

Prevozi vode  385,00 385,00 

Najemnina dvorane  224,00 224,00 

Drugi prihodki  390,00 390,00 

SKUPAJ 21.521,45 999,00 22.520,45 

 
 

Od skupnega zneska prihodkov doseže društvo 95,56 % prihodkov iz naslova nepridobitne dejavnosti 
ter 4,44 % prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti. 
 

 

 Največji del prihodkov, ki jih je društvo prejelo s strani občine, so prihodki, ki izvirajo iz 
Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v občini Podvelka, ki je bila sklenjena med 
Gasilsko zvezo Dravske doline, Občino Podvelka ter prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini 
Podvelka dne 29. 5. 2012. Iz pogodbe je razvidno, da Občina Podvelka sredstva društvu 
nakazuje mesečno. V letu 2018 je bilo v občinskem proračunu za PGD Kapla namenjenih 
8.000,00 EUR. Sredstva so bila izplačana v dvanajstih obrokih. Izplačani zneski so razvidni 
tudi iz bančnih izpiskov. 

 

 Naslednja postavka prihodov je dotacija občine za osnovna sredstva in drobni inventar v 
vrednosti 4.287,48 EUR. Društvo je v letu 2018 nabavilo naslednja osnovna sredstva: 

 

- Industrijsko lestev in transportni zaboj, ki je na računu Josef Steiner št.18-070-000824 z 
dne 9.10.2018 v vrednosti 1.175,11 EUR.  

 
ter naslednji drobni inventar: 
- zaščitno opremo (uniforme, čelade in kape), ki so na računu Krojaštvo Rožman št.18-300-

000697 z dne 13.9.2018 v vrednosti 1.285,15 EUR, 

- rezalno in reševalno ploščo, ki sta na računu Trgovina Lopa d.o.o. št. 001-01-02425 z dne 
8.10.2018 v vrednosti EUR 281,94 EUR, 

- ročnike in tlačne cevi, ki so na računu Sinergija Mci d.o.o. št. 207 z dne 4.9.2018 v 
vrednosti 939,68 EUR, 
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- zaščitno opremo (kape), ki so na računu Barbara Grabner s.p. št. DE1-IF1-376 z dne 
28.9.2018  v vrednosti 585,60 EUR. 

 
Za vsa omenjena osnovna sredstva in drobni inventar je društvo 15.10.2018 Občini Podvelka poslalo 
vlogo za pomoč pri financiranju, le-ta je 18.10.2018 sredstva v skupni vrednosti 4.287,48 EUR 
nakazala na transakcijski račun društva.  

 
 

 Dotacija Občine Podvelka-drugi prihodki je znašala 1.867,39 EUR in se je nanašala na izredne 
vremenske dogodke v občini-vetrolom. 

Po vetrolomu je moralo društvo opraviti veliko intervencij in delovnih ur, posledično pa so ob 
tem nastali naslednji dodatni nepredvideni stroški: 
 
- goriva, ki so na računu Petrol št.50475879 z dne 30.12.2017 v vrednosti 543,27 EUR, 

- goriva, ki so na računu Petrol št.50585100 z dne 31.12.2017 v vrednosti 234,39 EUR, 

- material za motorno žago, ki so na računu KKGZ z.b.o. št.34-1-38 z dne 4.1.2018 v 
vrednosti 111,68 EUR, 

- olja ki so na računu Trgovina Lopa d.o.o. št. 2017-01026 z dne 30.12.2017 v vrednosti 
82,98 EUR, 

- material ki je na računu Trgovina Lopa d.o.o. št. 2017-00998 z dne 28.12.2017 v vrednosti 
683,69 EUR, 

- hrana ki je na računu Okrepčevalnica Olga št. P1-B1-7006441 z dne 18.12.2017 v 
vrednosti 211,40 EUR. 

 
Za stroške nastale ob vetrolomu je društvo Občini Podvelka poslalo dve vlogi za povrnitev stroškov 
ob vetrolomu. Prva vloga je bila na Občino poslana 3.1.2018, sredstva v vrednosti 1.633,00 EUR pa 
so bila na transakcijski račun društva nakazana 10.1.2018. Druga vloga je bila na Občino poslana 
19.1.2018, sredstva v vrednosti 234,39 EUR pa so bila na transakcijski račun društva nakazana 
24.1.2018.  

 
 

 Donacijo fizičnih oseb v vrednosti 4.917,05 predstavljajo donatorske pogodbe za redno 
dejavnost in prostovoljni prispevki občanov od razdeljevanja koledarjev. Aktivnosti v zvezi s 
tem društvo izvede tako, da najprej na Upravni enoti potrdi pole, na katere kasneje beleži 
donirane prostovoljne prispevke, le-te pa na koncu nakaže na svoj transakcijski račun. 

 
 

 Del prihodkov predstavlja tudi članarina, ki je v letu 2018 znašala skupno 360,00 EUR. Višino 
članarine določi občni zbor društva, le-ta je v lanskem letu znašala 5,00 EUR/člana. Večina 
članarine se pobere na občnem zboru, za kar blagajnik izstavi potrdilo o plačilu vsakemu 
posamezniku. Skupna pobrana članarina se potem nakaže na transakcijski račun. 

 
 

 Zaradi vetroloma je društvo 19.9.2018 dobilo tudi dotacijo Republike Slovenije v vrednosti 
2.087,64 EUR. Dotacija je bila izplačana na podlagi pogodbe, ki sta jo sklenila Gasilska zveza 
Slovenije in PDG Kapla dne 18. 9. 2018.  
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 Prihodki iz naslova pridobitne dejavnosti so bili doseženi s: 

- prevozi vode 

- najemnino dvorane in  

- drugimi prihodki. 

 
Skupna vrednost prihodkov iz pridobitne dejavnosti v letu 2018 je znašala 999,00 EUR. V to 
postavko spada več manjših zneskov za prevoz vode in najem dvorane, za kar društvo 
naročnikom zaračunava različne vrednosti. Člani in aktivni podporniki plačajo manj, kot pa ostali. 
 
 

 
Analiza odhodkov 

 
Nadzorni odbor je pri pregledu ugotovil, da je imelo društvo v letu 2018 20.732,17 EUR odhodkov. 

 
Struktura odhodkov 

 

Vrsta odhodkov Znesek v EUR 

Materialni stroški  
 gorivo 1.079,16 

 gasilka oprema 4.212,80 

 material za vzdrževanje 220,01 
 elektrika 664,55 

 telefon 276,57 
 komunala 305,34 

 občni zbor 489,50 

 pisarniški material 11,16 
 ogrevanje doma 1.354,60 

 revija Gasilec 510,60 
 drugi materialni stroški 2.651,67 

Skupaj materialni stroški 11.775,96 

  

STROŠKI STORITEV  

 stroški NLB 238,96 
 poštni stroški 53,34 

 zavarovalna premija 2.408,46 
 izobraževanje 1.308,03 

 članarine 20,00 
 storitve drugih 4.865,70 
 Skupaj stroški storitev 8.894,49 

  

Davek od dohodka 61,72 

  

SKUPAJ ODHODKI 20.732,17 
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Iz prikazane razdelitve stroškov oziroma odhodkov je razvidno, da pri materialnih stroških največji 
delež predstavljajo stroški za gorivo, stroški za gasilsko opremo ter stroški ogrevanja gasilskega 
doma.  
Pri stroških storitev pa največji delež predstavljajo stroški zavarovanja ter stroški izobraževanja. 

 

 Materialni stroški – gorivo  
 
Nadzorni odbor je preveril dva, po višini zneska največja prejeta računa za gorivo: 

o račun številka 53220644 z dne 15.10.2018 izdajatelja Petrol d.d. Ljubljana v znesku 
271,76 EUR za dizelsko gorivo (206,31 litrov). Račun je društvo plačalo 2.11.2018, kar 
je razvidno z bančnega izpiska. 

o račun številka 53803628 z dne 15.12.2018 izdajatelja Petrol d.d. Ljubljana v znesku 
228,32 EUR za bencin (32,76 litrov) in dizelsko gorivo (147,26 litrov). Račun je društvo 
plačalo 28.12.2018, kar je razvidno z bančnega izpiska. 

 
Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila proračunska sredstva porabljena smotrno in namensko, za 
opravljanje osnovne nepridobitne dejavnosti društva. 
 
 

 Materialni stroški – gasilska oprema 
 
Nadzorni odbor je preveril tri prejete račune: 

o račun številka 207 z dne 4.9.2018 izdajatelja Sinergija MCI d.o.o. Kranj v znesku 
939,68 EUR za ročnike in tlačne cevi. Račun je društvo plačalo 4.10.2018, kar je 
razvidno z bančnega izpiska.  

o račun številka 18-070-000824 z dne 9.10.2018 izdajatelja Josef Steiner d.o.o. Lenart 
v znesku 1.175,11 EUR za industrijsko lestev ter transportni zaboj. Račun je društvo 
plačalo 9.10.2018, kar je razvidno z bančnega izpiska. 

o račun številka 18-300-000697 z dne 13.9.2018 izdajatelja Krojaštvo Rožman s.p. 
Brežice v znesku 1.285,15 EUR za gasilske delovne uniforme. Račun je društvo 
plačalo 12.10.2018, kar je razvidno z bančnega izpiska. 

 
 
Za navedene račune je društvo Občino Podvelka zaprosilo za sofinanciranje pri nabavi osnovnih 
sredstev in drobnega inventarja ter dobilo sredstva tudi povrnjena. 
 

Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila proračunska sredstva porabljena smotrno in namensko, za 

opravljanje osnovne nepridobitne dejavnosti društva. 

 
 

 Materialni stroški – stroški ogrevanja 
 

Nadzorni odbor je pri pregledu ugotovil, da ima na tej postavki društvo evidentiran en prejeti račun 
in sicer z račun številka G 01/2018 z dne 15.12.2018 izdajatelja Domen Štrablek dopolnilna 
dejavnost na kmetiji, Kapla v znesku 1.354,60 EUR. Račun je izdan na podlagi sklenjene pogodbe 
o dobavi toplotne energije za odvzemno mesto gasilki dom Kapla. Zaračunana količina je 
pridobljena na osnovi letnega popisa števca. 

 
Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila proračunska sredstva porabljena smotrno in namensko, za 
opravljanje osnovne nepridobitne dejavnosti društva. 

 

 Materialni stroški – drugi materialni stroški 
 
Nadzorni odbor je preveril: 
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o Račun številka 22 z dne 2.2.2018 izdajatelja Sinergija MCI d.o.o. Kranj v znesku 
1.321,26 EUR za 38 kosov gasilskih puloverjev (kot del uniforme). 

 
 

 Stroški storitev – izobraževanje  
 

Nadzorni odbor je preveril dva prejeta računa: 
o račun številka 218010529 z dne 13.20.18 izdajatelja Formula d.o.o. Maribor v znesku 

416,01 EUR za 13 ur praktičnega usposabljanja voznika C kategorije. Račun je društvo 
plačalo 23.2.2018, kar je razvidno z bančnega izpiska. 

o račun 218011065 z dne 21.3.2018 izdajatelja Formula d.o.o. Maribor v znesku 416,01 
EUR za 13 ur praktičnega usposabljanja voznika C kategorije. Račun je društvo 
plačalo 21.4.2018, kar je razvidno z bančnega izpiska. 

 
Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila proračunska sredstva porabljena smotrno in namensko, za 
opravljanje osnovne nepridobitne dejavnosti društva. 

 
 

 Stroški storitev – zavarovalna premija 
 
Nadzorni odbor je preveril dva prejeta računa: 

o Račun številka 160065 z dne 28.12.2017 izdajatelja Gasilska zveza Dravske doline, 
Vuzenica v znesku 339,39 EUR za nezgodno zavarovanje članov. Račun je društvo 
plačalo 17.1.2018, kar je razvidno z bančnega izpiska. 

o Račun številka 160095 z dne 26.4.2018 izdajatelja Gasilska zveza Dravske doline, 
Vuzenica v znesku 1.118,49 EUR za avtomobilsko zavarovanje. Račun je društvo 
plačalo 11.5.2018, kar je razvidno z bančnega izpiska. 

 
 

Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila proračunska sredstva porabljena smotrno in namensko, za 
opravljanje osnovne nepridobitne dejavnosti društva. 

 
 

 Stroški storitev – storitve drugih 
 

Nadzorni odbor je preveril dva računa: 
o Račun številka 2018-00037 z dne 17.11.2018 izdajatelja TOP NET d.o.o. Murska 

Sobota v znesku 1.112,64  EUR za 240 kosov koledarjev za leto 2019. 
o Račun številka RSI 00096-0006679 z dne 20.12.2018 izdajatelja JZ Gasilska brigada 

Maribor v znesku 1.170,27 EUR za servis dihalnih aparatov. Račun je društvo plačalo 
28.12.2018, kar je razvidno z bančnega izpiska. 

 
Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila proračunska sredstva porabljena smotrno in namensko, za 
opravljanje osnovne nepridobitne dejavnosti društva. 
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5. Zaključek 
 
 
Iz pregledane dokumentacije je razvidno, da je le-ta skrbno urejena, pregledna in omogoča ustrezno 

sledljivost ter tudi kontrolo. 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. 

Proračunska sredstva društvo porabi izključno za opravljanje osnovne nepridobitne dejavnosti. 

Nadzorni odbor nepravilnosti ni odkril, zato tudi ni izdal nobenega priporočila. 

 

 

 

Člana Nadzornega odbora: 
 

 mag. Maša Peteržinek   
 

 Tomaž Kure 
 

 Igor Švarc 
predsednik nadzornega odbora 

 

 

 

Vročiti: 

 Prostovoljno gasilsko društvo Kapla, Spodnja Kapla 3 a, 2362 Kapla 


