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Prostovoljno Gasilsko društvo Gornji Grad 
Attemsov trg 16, 3342 Gornji Grad 
DŠ: 54243076 
MŠ: 5258251 
 
 

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA  

PGD GORNJI GRAD ZA LETO 2021 

 

Nadzorni odbor PGD Gornji Grad v sestavi: 
 
Ivica Drev - predsednica 
Ivko Černevšek - član 
Bernard Zalesnik - član 
 
 
je v letu 2021 spremljal delovanje PGD Gornji Grad. Sledili smo zahtevam oz. 

opredelitvam za delo Nadzornega odbora, ki so navedeni v statutu društva. Za leto 2021 

velja, da tudi za PGD Gornji Grad ni bilo običajno leto, saj smo ga vsi skupaj preživeli v 

razmerah še vedno razglašene pandemije, kar je posledično vplivalo tudi na delovanje 

društva. 

Posamezni člani so se udeleževali sestankov Upravnega odbora in spremljali tekoče 

aktivnosti ter izvajanje nalog opredeljenih v programu dela za leto 2021.  

 

I. Redno spremljanje finančnega in materialnega poslovanja 

Poslovanje društva je  bilo v preteklem poslovnem letu dvakrat  pregledano in sicer 19. 

novembra 2021 in 10. marca 2022. V prvem sklopu so bili pregledani dokumenti, ki se 

nanašajo na prihodke in odhodke, nabavo opreme, stanje terjatev in obveznosti, denarne 

tokove. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti, likvidnostna situacija je bila 

skladno z rednimi nakazili občine Gornji Grad za delovanje društva, dobra. V pregledu je 

bilo postavljenih nekaj vprašanj, na katera so bila s strani strokovnega delavca, ki skrbi 

za vodenje knjig PGD podana pojasnila. 

NO je izdelal analizo prihodkov in odhodkov ter sredstev in virov sredstev za leto 2021. 
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1. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2021 

 

 

 

- Realizirani prihodki 

Prihodki društva znašajo 41.557 €, od tega je  11.150 € prihodkov iz naslova dotacij s 

strani občine namenjenih rednemu delovanju društva. Donacije pravnih in fizičnih oseb se 

nanašajo na dotacije fizičnih oseb v višini 2.020 €, donacije dohodnine v višini 1.323 €, 

ter donacije iz naslova pokrivanja stroškov AM (24.110) €. Prihodkov od prodaje je za 

1.700 €. Gledano v celoti, so prihodki v primerjavi z načrtom pod pričakovanimi za 4 %.  

- Realizirani odhodki 

Celotni odhodki leta 2021 znašajo  42.457 €, od tega predstavljajo stroški porabljenega 

materiala 10.796 €, stroški storitev pa  7.369 €, največji odhodek so odpisi oz. 

amortizacija opreme 24.110 €, ki pa je v celoti pokrita  iz za to namenjenih skladov oz. 

izražena v prihodkih donacij drugih pravnih in fizičnih oseb. Gledano v celoti so odhodki 

pod načrtovanimi za 2 %. 

- Presežek odhodkov nad prihodki 

Poslovno leto 2021 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 900 €. NO predlaga 

da je slednji pokrije iz društvenega sklada A - za kritje bodočih presežkov odhodki nad 

prihodki. 

Z. ŠT. O P I S NAČRT REALIZIRANO %

1 2 3  3/2

I. P R I H O D K I

1. PRIHODKI IZ PRORAČUNA 11.500 11.150 97

2. ČLANARINA PGD 1.000 1.255 126

3. DRUGI PRIHODKI 31.000 29.152 94

Dotacije drugih pravnih in fizičnih oseb 2.020

Dot.dr.prav.in fiz. oseb.-pokr.str. AM 24.000 24.110

RS proračun-donacija dohodnine 1.323

Prihodki od storitev 1.700

PRIHODKI DEJAVNOSTI SKUPAJ 43.500 41.557 96

II. O D H O D K I

1. IZOBRAŽEVANJE 600 105 18

2. VZDRŽEVANJE 1.500 774 52

3. GORIVO IN GASILSKO REŠEVALNA TEHNIKA 8.500 10.278 121

4. ZDRAVNIŠKI PREGLEDI 400 50 13

5. ZAVAROVANJE 1.800 1.781 99

6. DRUGI STROŠKI ZA DELOVANJE DRUŠTVA 6.700 5.359 80

STR. AMORTIZACIJE 24.000 24.110 100

ODHODKI DEJAVNOSTI SKUPAJ 43.500 42.457 98

RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI) 0 -900

POSLOVANJE  2021 v €
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2. BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2021 

- Dolgoročna sredstva 

Na dan 31. 12. 2021 je stanje dolgoročnih sredstev, ki predstavljajo osnovna sredstva 

društva 137.304 €. V preteklem letu je bilo izvedenih nekaj nabav opreme, ki se 

amortizira in sicer:  

- Vodni sesalec rossle hydra red 2.727 € (marec 2021) 

- Visokotlačni ročnik nepiro 828,33 € (oktober 2021). 

Vse druge nabave gasilske opreme, ki so bile preteklo leto opravljene, ne zapadejo pod 

aktiviranje opreme, glede na to, da posamezna postavka ne presega vrednosti 500 €. 

- Kratkoročna sredstva 

Kratkoročna sredstva se nanašajo na denarna sredstva na TRR društva in odprte terjatve 

do kupcev. Na dan 31. 12. 2021 je bilo za 60 € terjatev, ki so bile poravnane v januarju 

2022, stanje na TRR pa je znašalo 31.569 €.  

PREGLEDNICA STROŠKOV, ODH.  - ANALITIČNO v €

STROŠKI PORABLJENEGA MATERIALA

Stroški energije 3.153

Stroški nadom.delov za OS in materiala za vzdrž. OS 5.261

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 372

Drugi stroški materiala-gas. zašč. Sredstva, del. Oblač. 2.010

SKUPAJ: 10.796

STROŠKI STORITEV

Telefonske storitve, internet 408

Zdravstveni pregledi 50

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 1.004

Str. plač. prometa, ban. stor. 219

Zavarovalne premije 1.781

Stroški reprezentance 258

Str.dr.stor: kom.stor.,gas.tekm.,izobr.,čl.,takse,dr.str.,gas. mlad. 3.649

SKUPAJ: 7.369

AM opreme in nadomestnih delov 24.110

NUSZ 182

Odh. iz dr. finančnih obv. - obresti 0

SKUPAJ STROŠKI - ODHODKI 42.457
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- Sklad društva 

Društveni sklad je sestavljen iz dveh delov in sicer iz sklada A: za kritje bodočih 

presežkov odhodkov nad prihodki in sklada B: del čistega presežka za druge namene-

opremo. NO predlaga, da se presežek odhodkov nad prihodki v letu 2021 pokrije iz 

sklada A, ki je namenjen za takšne primere. Društveni sklad se koncem leta 2021 

zmanjša za presežek odhodkov nad prihodki leta 2021 (negativni poslovni izid) za 900 €, 

in znaša v skupni višini: 53.958 €.  

 

 

 

 

- Kratkoročne obveznosti 

Nanašajo se na odprte obveznosti do dobaviteljev, ki koncem poslovnega leta 2021 še 

niso zapadle v plačilo, znašajo936 €. Vse so bile poravnane skladno z valutnim rokom v 

letu 2022. 

 

III. Zaključek 

Zahvaljujemo se občini Gornji Grad za vestno izpolnjevanje obveznosti po podpisani 

pogodbi za redno delovanje društva v letu 2021 v višini 11.150 € za opravljanje redne 

dejavnosti PGD in nakazila iz naslova prejetih državnih podpor in sicer: požarne takse v 

višini 3.665 €, in sredstev iz naslova sofinanciranja gasilske zaščitne in reševalne opreme 

v višini 5.488 €. Obe postavki oblikujeta oz. povečujeta sklad iz katerega se pokrivajo 

stroški obračunane letne amortizacije. 

 

 

 

DRUŠTVENI SKLAD  v € 53.958

Društveni sklad A - za kritje bodočih pres.odh.nad prih. 28.745

Pokrivanje presežka odh.nad prihodki 2021 900

Društveni sklad A na dan 31. 12. 2021 27.845

Društveni sklad B - za druge namene-opremo 26.113

PREJETE DRŽAVNE PODPORE PGD 2021 v € v €

Sofinanciranje gas. zašč. In rešev.opreme 5.488

Požarna taksa občina GG 3.665

Skupaj: 9.153
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NO na podlagi opravljenih pregledov in pozitivnega mnenja predlaga, da UO in občni zbor 

društva  potrdijo  zaključni račun, oz. letno poročilo PGD Gornji Grad za leto 2021. 

 

 

 

Gornji Grad, dne 11. 3. 2022                           Nadzorni odbor PGD Gornji Grad: 

                            Ivica Drev - predsednica 
         Ivko Černevšek - član 
         Bernard Zalesnik - član 
V vednost: 
1 x Občni zbor PGD 
1 x arhiv, tajništvo PGD 
1 x občina GG 
1 x arhiv, NO 
 

Priloga k poročilu v arhivu: 
1. Analiza realizacije glede na načrt 2021 
2. Konto kartice R4, R7, R9 
3. Letno poročilo 2021-AJPES 
4. Poročilo blagajnika društva 


