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KoNčNo PoRočILo o oPRAvLJENEM NADZoRU ŠponľľnZYEZE
oBčINE KIDRIčEvo Kajuhova ulĺca 10,2325 Kidričevo - MŠ4048047000
Nadzoľni odbor je na 27. redni seji dne 16.04.2014 v skladu s svojimi pristojnostmi
sprejel sklep 0l3-2014 o opravljanju nadzoraŠponne zveze oběine Kidričevo.
Za datumnadzora je bil določen sreda 08.05 .2014 ob l6. uri. Zanadzor je bila določena
komisija v sestavi: Maľija Ciglar, Marijana Vesenjak in Danica Bezjak.
Izvedbanadzora je potekala v skladu s sprejetim sklepom 013-2014. Na nadzoru je bil
prisoten predsednik Športne zveze g. Maľko Perger, kateri nam je v celoti predloŽil
poslovno dokumentacijo in poroči|aza koledarsko leto 2012 in20l3.
Nadzor

se

je pričel ob 16. uľi in zaključil ob 18.30 uri

Pri pregledu Smo se osredotočili na sledeče:

l.

2.
3.
4.
Ad

seznanitev s statutom Sportne zveze,
poslovanje v koledaĺskem letu 2012ter
poslovanje v koledarskem letu 20 I 3
osnovna sredstva.

1.) Seznanitev s statutom

V športno zvezo občine Kidľičevo je vključenih l3 špoľtnih društev iz občine.
Zvęzaje bila registrirana dne 30.1I.2012, za predsednika je bil izvoljen g. Marko

Perger. V statutu imajo podrobno opľedeljene pľavice in obveznosti posameznih članic,
ter način pridobitve in delitve finančnih sredstev.

Zveza ima možnost opravljanja nepľidobitne in pľidobitne dejavnosti. Pretežni vir
finančnih sredstev Za osnovno delovanje predstavlja dotacija občine Kidľičevo,na
podlagi pogodbe o sofinanciľanju. Način delitve sredstev med posamezna špoľtna
društva je opredeljen v statutu zĺIeze.

Poslovne knjige vodi v skladu s Slovenskim ľačunovodskim standardom 33. Pomeni,
da se vodijo poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, ter v skladu z
Zakonom o društvih. Finančno materialno poslovanje je uĘeno v internih aktih
društva.

Ad2.) Poslovanje v koledaľskem letu 2012
ŠportnaZveza občine je izkazovala v bilanci stanja na dan 3I.\2.2OI2 stanje na
transakcijskem računu 3.000 €; kľatkoročneposlovne obveznosti v višini 552 €, ter
razlika2.448 € je bila prikazana na društvenem skladu.
Edini prihodek v izkanl poslovnega izida|eta2012 je predstavljala donacija občine
Kidričevo v višini 3.000 €.

Ad 3.) Poslovanje v koledaľskem letu 2013
Izpisek pri NKB Mariboľ 5156 0420 2000 2105 I28 na dan 3l .I2.20l3 izkazuje stanje
denarnih sredstev v višini 4.160 c. Gotovinskega poslovanja zveza nima. Vse
transakcij e potekaj o ne gotovinsko.
Prihodki zaleto 2013 so znaša|i 3.410 EUR. od tega dotacije oběine Kidričevo v
višini 3.000 €, donacije drugih pravnih in fizičnih oseb v višini 150 €, ter članarine in
prispevki članov v višini 260 e.
Skupni odhodki za 2013 so znašali 2.09I e, od tega stroški stońtev 68 €, dotacije
drugim pravnim osebam v višini 2.000 € in drugi odhodki iz dejavnostiz3 €. Razdeljena
sredstva, ki predstavljajo pretežni del odhodkov so bila dodeljena dvema športnima
društvoma in sicer ŠDApaee ter ŠDCiľkovce - vsako v višini 1.000 €.
Način izboraprejemnika denaľnih sredstev je zapisan v statutu in sicer po ključu žreba.
Vsako leto bosta pľedvidoma prejeli sľedstva dve novi društvi, na podlagi oddanih vlog
na razpis; le ti pa morata naknadno v določenem roku predložiti Zvezi športnih društev
dokazila o namenski poľabi dodeljenih sredstev.
Društvo je poslovno leto Ż0I3 zak|jučilo s preseŽkom prihodkov nad odhodki v višini
1.319 € . Presežek bo razpoĘen na društveni sklad zveze.
Poroěilo o poslovanj l za leto 2012 in 2013 je bilo predloŽęno in potrjeno na občnem
zboru Špoľtne7}{eze dne 21.03.2014. Predhodno je bilo predstavljeno upľavnemu
odboru dne 10.03.2014, ki je le to soglasno sprejel.
Glede na dejstvo, daje Športnazvezazaživelainzač,eladelovatišele konec |eta20l2
in ni bilo večjih aktivnosti pred 2013 je bilo poročilo obravnavano skupaj zalreti2012
in 2013.
Špoľtnazvezaniizp|ač,alado sedaj nobenih sejnin in povračil stroškov.

Ad 4.) Osnovna sredstva
Spoľtna zvezaĺe razpolaga z lastnim osnovnimi sredstvi

Priporočila ĺn predlogi:
Športni zvezi oběine Kidričevo priporočamo, da v letu20l4 v skladu s SRS 33.17,
zagotovi evidence prejetih faktuľ, izdanih računov ter morebitni register osnovnih
sredstev.
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