OBČINA SLOVENSKE KONJICE

NADZORNI ODBOR
Stari trg 29
3210 Slovenske Konjice
Številka: 06001—0006/2016-3 (121)
Datum: 10. 1. 2017
Nadzorni odbor Občine Slovenske Konjice izdaja na podlagi 39. člena Statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16-popr.) in 31. člena Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 58/99) naslednji
DOKONČNO POROČILO
o opravljenem nadzoru Kulturnega društva Godba na pihala Slovenske Konjice
UVOD
Na podlagi sprejetega Letnega plana nadzorov je Nadzorni odbor opravil postopek nadzora
Kulturnega društva Godba na pihala Slovenske Konjice. Postopek nadzora je zajemal nadzor
namenske porabe sredstev za leto 2015,
UGOTOVITVENI DEL
Kulturno društvo Godba na pihala Slovenske Konjice deluje 90 let in je eno izmed
najaktivnejših in najštevilčnejših društev v občini. V letu 2015 je v društvu delovalo 50 članov
in umetniški vodja.

Za potrebe nadzora je odbor pridobil in pregledal naslednjo dokumentacijo:
- Pravilnik za vrednotenje letnih programov dejavnosti v ljubiteljski kulturi v Občini Slovenske
Konjice
javni razpis za zbiranje predlogov za sofinnaciranje kulturnih programov oziroma projektov
s področja kulturnih dejavnosti za leto 2015
- vlogo društva na razpis
- sklep o odobritvi sredstev
- pogodbo o sofinanciranju kulturnega programa v letu 2015
- poslovno poročilo društva za leto 2015 s pojasnili k računovodskim izkazom
- obračun davka od odhodkov pravnih oseb
—

-

podatke iz bilance stanja na dan 31 122015
podatke iz izkaza poslovnega izida za 2015
analitično bruto bilanco društva za 2015
seznam članov društva

Dodatnih pojasnil ni bilo potrebno pridobiti.

Na osnovi pregleda celotne predložene dokumentacije Nadzorni odbor pri nadzoru ni
ugotovil neskladij. Zahtevana dokumentacija je bila poslana v roku.
Društvo je na podlagi javnega razpisa prejelo 9.257,80 € sredstev. Na osnovi
članstva izhaja upravičenost višine dodeljenih sredstev. Pogodbeni znesek se
nakazili iz proračuna; občina pa je v letu 2015 financirala tudi nakup inštrumentov v
500 €.
Društvo zgledno in dosledno vodi poslovne knjige, zato na podlagi pregledanega,
odbor ne podaja nobene pripombe oziroma priporočila.
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VROČITI:
1.
Kulturno društvo Godba na pihala Slovenske Konjice, predsednik Dušan Slapnik-osebno
2. Spis—tu.

