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                Nadzorni odbor 

              
                                                                                           
                                                                                         Jurovski Dol, 16.07.2008/25.09.2008 
                                                                                         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 v okviru  6. redne nadzorne seje, 
ki je bila dne 26.06.2008 sprejel  
 
                                      KONČNO POROČILO 

O OPRAVLJENEM NADZORU št. 4  - 
Športno društvo Sv. Jurij, Jurovski Dol 2, Jurovski Dol 

 
1. Nadzorni odbor v sestavi 
Hermina Križovnik, predsednica 
Jože Škrlec, član 
Milan Zorec, član 
 
2. Poročevalec 
Peter Škrlec,  predsednik ŠD Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2007 
3. Izvedenec 
/ 
4. Naziv nadzorovanih oseb 

• Občina Sv. Jurij v Slov. goricah (poročilo posredovano ločeno) 
• Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah 

 
 
I. UVOD 
Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v sestavi predsednice nadzornega odbora 
Hermine Križovnik ter članov Jožeta Škrleca in Milana Zoreca v okviru letnega programa 
dela (sprejetega na 3. redni seji NO, dne 1.2.2007), v okviru 6.nadzorne seje izvedel REDNI 
nadzor nad finančnim poslovanjem Športnega društva Sv. Jurij. 
 
Predmet nadzora - se je nanašal na pregled finančnega poslovanja proračunskega 
uporabnika, zlasti pa pregled postopkov, programov ter prejetih in porabljenih finančnih 
sredstev. 
 
Cilj nadzora – je bil ugotoviti pravilnost postopkov ter 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, kot to določa 29. člen Poslovnika nadzornega odbora. Nadzorovana 
oseba je bila pozvana, da predhodno NO posreduje potrebno dokumentacijo, predvsem letno 
poročilo o delovanju društva v letu 2007,  na samo sejo pa je nadzorovana oseba bila pozvana 
prinesti tudi vso finančno dokumentacijo, iz katere je mogoče razbrati namenskost  trošenja 
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 (100.-120. čl. ZUJIK) 

 
NO je tekom nadzora pregledoval/uporabljal naslednjo dokumentacijo: 

1. Zaključni račun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah., zlasti področje transferjev 
2. Donatorsko pogodbo za dodelitev sredstev ŠD Sv. Jurij v Slov. goricah  
3. Finančni načrt  ŠD Sv. Jurij  za leto 2007 
4. Poslovno poročilo društva za leto 2007 
5. Račune in fakture  
 

Dokumentacija pod zap. št. 3  in 4 se je nahajala na občini, oz. jo je društvo predložilo 
predhodno. Račune in fakture je prejšnji predsednik društva, Peter Škrlec prinesel na 
nadzorno sejo. Poslovna dokumentacija je vodena urejeno.  
 
Finančni načrt društva za leto 2007 je predvideval skupno 17.000,00EUR potrebnih sredstev 
za izvedbo zastavljenega programa dela. ŠD Sv. Jurij je s strani občine v letu 2007 prejelo 
sofinanciranje po donatorski pogodbi v višini 6.260,00 EUR, v dveh obrokih po 3.130,00 
EUR. Ostala potrebna sredstva je ŠD po navedbah predsednika zbralo še s članarinami in ob 
pomoči sponzorjev. 
  
ŠD Sv. Jurij deluje razmeroma dobro, vse večja je množičnost po različnih športnih 
disciplinah, ima nad 60 rednih članov, ki plačujejo članarino, otroci oz. mladoletni so 
članarine oproščeni.  
 
ŠD Sv. Jurij ima 6 selekcij nogometa – za dečke starosti 10, 12, 14 let, za kadete, mladince in 
člane. Izvajajo še druge programe športa, zlasti odbojko za ženske ter tenis za ženske in 
moške.   
 
Društvo je vse svoje stroške poravnavalo iz prejetega transferja po donatorski pogodbi, v 
gornjem znesku. Največ stroškov predstavljajo sodniški stroški, ki za člansko ekipo znašajo 
po 190,00 EUR na tekmo. Za mlajše selekcije so sodniški stroški po izvedeni tekmi nižji. Na 
domačem terenu  je v enem letu 13 tekem. 
 
Dokumentacija je bila predložena v urejenem stanju. NO je na sami seji in tudi še naknadno 
pregledal  predložene račune. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Donirana 
sredstva so bila porabljena v skladu  s finančnim načrtom društva za leto 2007.  
 
Glede obračuna  in  izplačil sodniških stroškov NO meni, da bi to lahko bilo urejeno bolje, 
kljub po pojasnilu predsednika ustaljenim obrazcem nogometne zveze. NO Predlaga vodstvu 
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kluba, da v prihodnje poskrbi za več natančnosti pri obračunih sodniških in delegatskih 
stroškov za posamezno izvedeno tekmo, z navedbo cenika in z podpisi prejemnikov gotovine 
po ceniku zveze za posamezne selekcije, ki v formularjih niso izpolnjene. Manjka navedba 
ustreznih pravnih podlag. 
 
Iz finančnega poročila o prejetih  in odhodnih proračunskih sredstvih za leto 2007 ter  
poročanja o realizaciji izvedenega programa v letu 2007 s strani Škrlec Petra - predsednika 
društva v letu 2007, NO meni, da je bil zastavljen program izveden in so bila proračunska 
sredstva  uporabljena namensko in gospodarno. 
 
Glede  postopkov je ločeno poročilo posredovano občinski upravi. 
 
 
IV. IZREK MNENJA O POSLOVANJU NADZOROVANE OSEBE 
 
NO meni, da so bila občinska sredstva porabljena  za  realizacijo  programov društva in 
v okvirih finančnega načrta,  namensko in gospodarno. 
NO daje pozitivno mnenje k finančnemu poslovanju ŠD Sv. Jurij za leto 2007.  
 
Prej navedene pomanjkljivosti je v letu 2008 potrebno odpraviti. 
 
 
V. ODZIVNO POROČILO 
 
Poročilo o nadzoru (O) pošilja NO nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba lahko  v primeru 
nestrinjanja z navedenimi ugotovitvami v 15. dnevih od datuma prejetja  na prejeto poročilo  
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, l.r. 
  
 
 
 


