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Na podlagi 42.člena statuta Očine Trzin (uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
8/06), 29.člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Trzin (uradni vestnik OT, št. 2/15) je Nadzorni 
odbor občine Trzin na 6. korespondenčni seji z dne 19. 02. 2016 sprejel 
 

POROČILO NADZORA NAD PORABO OBČINSKIH SREDSTEV STRELSKEGA DRUŠTVA TRZIN ZA LETO 
2014 

 
Ime nadzorovanega organa: 
Strelsko društvo TRZIN 
Mengeška cesta 9 
1236 Trzin 
 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe: 
Andreja Gorjup 
 
UVOD: 
Nadzorni odbor občine Trzin je na svoji 2. redni seji dne 04. 02. 2015 sprejel sklep o ustanovitvi 
delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev Strelskega društva Trzin za leto 2014. V 
delovno skupino sta bila imenovana Maja Prah in Marcel Koprol. 
 
Na podlagi zahtevka za pripravo osnovne dokumentacije sta tako občina Trzin kot tudi Strelsko 
društvo pravočasno pripravila dokumente. 
 
Delovna skupina se je sestala dne 09. 11. 2015 in 19. 11. 2015. Opravljen je bil pregled priložene 
dokumentacije. Zahtevana je bila dodatna dokumentacija in dodatna pojasnila, ki smo jo pregledali 
na tretjem (drugem) sestanku delovne skupine dne 07. 12. 2015. Delovna skupina je nadzor zaključila 
in izdala predlog poročila. Po prejemu odziva na predlog poročila je delovna skupina pripravila 
končno poročilo. 

 
Namen in cilj nadzora: 

 preveriti namenskost porabe dodeljenih občinskih sredstev, 

 preveriti skladnost finančnega poslovana s proračunom občine Trzin, 

 poročati o ugotovljenih nepravilnostih, 

 podati predloge in priporočila za nadaljne poslovanje društva. 
 
OPIS NADZOROVANE OSEBE: 
 
Strelsko društvo Trzin je bilo ustanovljeno v letu 1955. Je neprofitno športno društvo, ki se ukvarja s 
športnimi in rekreativnimi programi na področju strelstva. Udeležuje  se raznih strelskih tekmovanj 
po regiji in na nivoju države. Ukvarja se z vzgojo otrok in mladine in jih usmerja v športno rekreacijo 
ter kakovostni vrhunski šport. 
 
Iz podatkov, ki so na voljo na AJPES, je oseba odgovorna za sestavo bilance, blagajničarka društva  
Maja Hrovatin Petkovšek. 
 
V letu 2014 je društvo doseglo skupno 22.044 eur prihodkov - od tega je občina Trzin namenila in 
nakazala 8.301 eur prihodkov – in 21.000 eur odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 114 
eur. 



 
UGOTOVITVENI DEL: 
Nadzorni odbor, kljub ugotovljenim manjšim pomanjkljivostim, izreka POZITIVNO mnenje o 
predmetu nadzora - nadzor nad namensko porabo občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu 
za leto 2014. 
 
V nadaljevanju so podane ugotovitve in z njim povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega 
nadzora. 
 
Priporočila in predlogi: 
LIKVIDACIJA RAČUNOV 
 
Ugotovitev: 
Na podlagi pregledanih računov, ki dokazujejo stroške, ki jih je društvo imelo ugotavljamo, da ni 
razvidno, kdo je račun odobril (likvidacija), niti za kakšen namen je strošek nastal. Iz računa ni vedno 
razvidno za katero prireditev gre. Iz določenih računov pa tudi ne naslovnik računa (Strelsko društvo  
Trzin). 
 
Priporočilo: 
Priporočamo ustrezno likvidacijo računov, ki dokazujejo namensko porabo sredstev. Vsak račun mora 
vsebovati naslovnika – Strelsko društvo. 
 
Odziv nadzorovane osebe: 
Nadzorovana oseba bo priporočilo upoštevala. 
 
 
Številka zadeve: 9001-0004/2015-11 
Datum: 19.02.2016                                                                                      Predsednica nadzornega odbora 

                                                                                                                          Katarina Kadunc, l.r. 
 

 

 

 

 

 


