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                 Nadzorni odbor 

 

 

                                                                                    Jurovski Dol, 26.06.2008/25.09.2008 
                                                                                                                Zadeva: 032-1/2008 

 
Na podlagi 43. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) ter 
33. in 34. čl. Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 
30/2007) je Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah vezano na 6. redno 
sejo/nadzorna, ki je bila dne 26.06.2008, sprejel  
 

KONČNO POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU št.3 –   

Kulturno društvo Ivan Cankar, Jurovski Dol 

 
1. Nadzorni odbor v sestavi 
Hermina Križovnik, predsednica 
Jože Škrlec, član 
Milan Zorec, član 
 
2. Poročevalec 
Miroslav Breznik,  predsednik KD Ivan Cankar 
 
3. Izvedenec 

/ 

4. Naziv nadzorovanih oseb 

• Občina Sv. Jurij v Slov. goricah (poročilo posredovano ločeno) 
• KD Ivan Cankar Jurovski Dol 

 

 

I. UVOD 
Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. Gor. je v sestavi predsednice nadzornega odbora 
Hermine Križovnik ter članov Jožeta Škrleca in Milana Zoreca v okviru letnega programa 
dela (3. seja NO z dne 1.2.2008), v okviru 6. redne  seje izvedel REDNI nadzor nad finančnim 
poslovanjem zgoraj navedenega društva v Občini Sv. Jurij v Slov. Gor.   
 
Predmet nadzora - se je nanašal na pregled finančnega poslovanja izbranih proračunskih 
uporabnikov, zlasti pa pregled postopkov, programov, prejetih in porabljenih finančnih 

sredstev  
Cilj nadzora – je bil ugotoviti Pravilnost postopkov, namenskost in gospodarnost porabe 

proračunskih sredstev 
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V ta namen je bil nadzorovanim osebam  predhodno posredovan sklep o izvedbi nadzora  in 
vabilo na nadzorno sejo za dne 26.6.2008, kot to določa 29. člen Poslovnika nadzornega 
odbora.Vse nadzorovane osebe so bile pozvane, da predhodno NO posredujejo potrebno 
dokumentacijo, zlasti Letno poročilo o delovanju društva v letu 2007 in na sejo prinesejo tudi 
račune in drugo finančno dokumentacijo, iz katere je mogoče razbrati namenskost trošenja 
javnih sredstev pridobljenih s strani občine. 
 
 
II. UGOTOVITVENI DEL  

 
NO je za potrebe  nadzora koristil naslednje pravne podlage: 

 
1. Zakon o javnih financah (ZJF) 
2. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK- čl.100-120) 

 

NO je tekom nadzora pregledoval/uporabljal naslednjo dokumentacijo: 

 
1. Zaljučni račun Občine Sv. Jurij v Slov. Gor., področje transferjev 
2. Donatorsko pogodbo za dodelitev sredstev KD Ivan Cankar 
3. Finančni načrt društva KD Ivan Cankar za leto 2007 
4. Poslovno poročilo društva za leto 2007 
5. Račune in fakture  
6. Bilanca stanja in uspeha za 2007 
 

 

Dokumentacijo pod zap. št. 3 in 4 je društvo predložilo predhodno. Račune in fakture je 
predsednik g. Breznik prinesel na nadzorno sejo. Bilanca stanja in uspeha je posredovana 
naknadno.  
NO po pregledu finančne dokumentacije ugotavlja, da  je vodena urejeno.  
 
Finančni načrt društva je za izvedbo programov za leto 2007  predvideval skupno 10.010 
EUR. KD Ivan Cankar je s strani občine prejelo sofinanciranje po donatorski pogodbi v višini 
3.300 EUR, v dveh obrokih.  Iz poslovnega poročila društva KD Ivan Cankar in predsednik g. 
Breznik tudi osebno izjavlja, da je bil zastavljen program presežen glede na plan. Društvu je 
za sekcijo Jurovski oktet bilo dodeljenih še 2000 EUR-ov za izdajo CD-ja Jurovškega okteta 
(plan 1500). Dodatno je občina pokrivala tudi stroške najema kulturnega doma, v katerem 
deluje KD,  stroške ogrevanja in električne energije in drugo. Skupno to torej ne pomeni le 
3300 EUR-ov podpore , kot je prikazano na kontu  401802,  ampak precej več. Zato NO 
smatra, da je društvu in tudi drugim društvom dodeljena sredstva potrebno v proračunu 
prikazati bolj  transparentno, po potrebi konte oz. podkonte še  dodatno razdelati..  
Stroške vode je za leto 2007 KD Ivan Cankar poravnalo samo, iz prejetega transferja.. 
 
NO po pregledu poslovnega poročila ugotavlja podvajanje določenega programa KD z 
društvom  Dediščina, kar bi bilo v letu 2008  smiselno prediskutirati. 
G. Breznik pojasni, da je od skupno 54 članov društva najštevilčnejša folklorna sekcija, ki 
šteje 23 članov.  NO predlaga, da se število članov v prihodnje navede v planu oz. v 
programih dela po sekcijah.  
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NO je na sami seji pregledal predloženo finančno dokumentacijo, račune in bančne izpiske 
gotovine. Uporabil je metodo  pregledovanja na preskok. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti. Sredstva so bila porabljena v skladu  s finančnim načrtom društva za leto 2007. 
Naknadno je pregledal tudi bilanco stanja in uspeha (Ajpes). 
 
Glede  postopkov je ločeno poročilo posredovano občinski upravi. 
 
IV. IZREK MNENJA O POSLOVANJU NADZOROVANE OSEBE 
 
NO meni, da so bila sredstva porabljena  za  realizacijo  programov društva in v okvirih 

finančnega načrta,  namensko in gospodarno. 

NO zato  daje pozitivno mnenje k finančnemu poslovanju KD Ivan Cankar za leto 2007.  

 

 
 
V. ODZIVNO POROČILO 

 
Poročilo o nadzoru (O) pošilja NO nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba v primeru 
nestrinjanja z ugotovitvami NO, lahko v 15. dnevih  na osnutek poročila ugovarja z odzivnim 
poročilom.  
 
VI. KONČNO POROČILO 
 
Nadzorovana oseba se v predpisanem roku na prejeti osnutek poročila o nadzoru ni odzvala z 
odzivnim poročilom, oziroma na poročilo ni imela pripomb. S tem  je osnutek poročila  o 
nadzoru postal  končno poročilo.   
 
 
                                                                                          Predsednica NO 
                                                                                          Hermina Križovnik, univ.dipl.ing., l.r. 
 
 
 


