
NADZORNI ODBOR 
Občine Trzin 
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
 
Številka zadeve: 9001-0005/2017-17 
Datum: 08.03.2018 
 
 
Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 
27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni 
odbor Občine Trzin na 23. redni seji z dne 07.03.2018 sprejel 
 
 

Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad porabo proračunskih sredstev dodeljenih 
Smučarskemu društvu za leto 2016 

 
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin 

 
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

 Katarina Kadunc, predsednica 

 Maja Prah, članica 

 Marcel Koprol, član 

 Blanka Jankovič, članica 
 

2. Člana delovne skupine: 

 Blanka Jankovič, predsednica 

 Marcel Koprol, član 
 

3. Ime nadzorovanega organa: 
 

a) Smučarsko društvo Trzin 
Mengeška cesta 9 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Marjeta ZUPAN 
 

b) Občina Trzin 
Mengeška 22 
1236 Trzin 
info@trzin.si 
 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Peter LOŽAR 
 
Uvod 
 
Nadzorni odbor Občine Trzin je na 16. redni seji dne 15.02.2017 sprejel sklep o ustanovitvi delovne 
skupine za nadzor nad porabo proračunskih sredstev dodeljenih Smučarskemu društvu za leto 2016. V 
delovno skupino sta bili najprej imenovani Blanka Jankovič in Katarina Kadunc, na 20. redni seji, dne 
08.11.2018, pa je bil namesto Katarine Kadunc v delovno skupino imenovan Marcel Koprol.   
 

mailto:info@trzin.si


Delovna skupina se je sestala dne 13.12.2017 in opravila preglede predložene zahtevane dokumentacije. 
Delovna skupina je nadzor zaključila in izdelala osnutek končnega poročila, ki so ga člani nadzornega 
odbora obravnavali na seji, dne 17.01.2018. 
 
Namen in cilj nadzora: 

● preveriti porabo občinskih sredstev 
● preveriti skladnost finančnega poslovanja 
● poročati o ugotovitvah 
● podati priporočila in predloge. 

 
 
UGOTOVITVENI DEL 
 
Pregledali smo predložene dokumente in račune s strani društva in predložene konto kartice s strani 
Občine Trzin. 
 
Prejeli smo ustrezno dokumentacijo. Na nadzoru smo zahtevali še sklep o dodelitvi sredstev za izvajanje 
letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2016. 
 
Na sklepu o dodelitvi so bila dodeljena sredstva v višin 3.112,16€. Ugotovili smo, da je društvo prejelo 
nakazana sredstva v višini 2.924,61€ s strani OT.  
 
Znesek nakazila se ujema z kartico finančnega knjigovodstva OT in prav tako z predloženo konto 
kartico Smučarskega športnega društva. 
 
Društvo ima lepo urejeno finančno dokumentacijo.  
 
Na celotno pregledano dokumentacijo nimamo pripomb, zato ni potrebno podati dodatnih priporočil.                                                                                      
 
 
 
 
        Predsednica nadzornega odbora: 
                    Katarina Kadunc 
 
 
Člani nadzornega odbora: 
Maja Prah, 
Marcel Koprol, 
Blanka Jankovič 
 
 
 
 
 
 
 
 


