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NADZORNI ODBOR
OBČINE SEVNICA
Številka : 032-0004/2017
Datum : 14.12.2017

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS , št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 ZUJF , 14/15-ZUUJFO), 44. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS , št. 46/15 UPB) , Letnega programa dela in nadzora nadzornega odbora za leto 2017 ter 24. člena Poslovnika
Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS , št. 15/15), je Nadzorni odbor Občine Sevnica na
24. redn i seji , ki je potekala dne 13.12.2017 sprejel

DOKONČNO POROČILO

O NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2016
Poročilo

je

dokončni

akt Nadzornega odbora

Občine

Sevnica.

Osnovni podatki:
Nadzorni odbor v sestavi :
Miran GRUBENŠEK, predsednik nadzornega odbora
Vida RIBIČ SUHODOLČAN , članica
Dejan HOČEVAR , član
Jožef ŽNIDARIČ , član
Mojca KUZMIČKI, članica
Poročevalci : Miran Grubenšek, Vida Ribič Suhodolčan , Dejan Hočevar, Jožef Žn idarič.

Predmet nadzora: nadzor zaključnega računa proračuna občine Sevnica za leto 2016.
Obdobje nadzora: september 2017

l.
1.

UVOD

Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Obč i na Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica , ki jo zastopa župan
Organi občine :
a. župan : Srečko Ocvirk
b. občinski svet: 25 članov
c. nadzorni odbor: 5 članov

Obč i na ima 11 ožjih delov občine (krajevnih
Občinska uprava je organizirana kot enoten

Srečko

Ocvirk.

skupnosti) , ki imajo status pravne osebe javnega prava.
organ , ki ima notranje organizacijske enote:

- oddelek za družbene dejavnosti ,
- oddelek za finance ,
- oddelek za gospodarske dejavnosti,
- oddelek za okolje in prostor,
- splošna služba.
Neposredno pri županu deluje kabinet župana , ki je za svoje delo odgovoren županu .

V času izvedbe nadzora so člani nadzornega odbora sodelovali z vodjo oddelka za finance , vodjo
oddelka za gospodarske dejavnosti , vodjo splošne službe, strokovno sodelavko splošne službe ter
višj im svetovalcem za investicije in razvoj .

2.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora
Zakon o javnih financah (Uradni list RS , št. 11 /11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr.,
101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617,
Statut Občine Sevnica (Uradni list RS , št. 46/15-UPB) ,
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS št. 15/15),
Letni program dela in nadzora Nadzornega odbora ,
Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS , št. 23/09) ,
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS , št. 123/06, 57/08 , 36/11 in 14/15- ZUUJFO),
Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2016 (Uradni list RS ,št. 105/15),
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Uradni list RS , št. 12/01 , 10/06, 8/07 in 102/1 O) ,
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun , proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS , št. 115/02, 21/03 , 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10
- popr., 104/10, 104/11 in 86/16) ,
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za
programsko obdobje 2015- 2020 Uradni list Republike Slovenije št.37/15 z dne: 29.5.2015 ,
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v
Občini Sevnica UR l. RS št 23/15, z dne: 3.4.2015,
Ministrstvo za finance, PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA PRIPRAVO OBČINSKIH
RORAČUNOV ZA LETI 2016 IN 2017, Ljubljana, oktober 2015 .

3.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2017
in na pod lagi Sklepa o izvedbi nadzora številka 032-0004/2017 z dne 14.4.2017 .

4.

Namen in cilji nadzora

Cilj nadzora je ugotoviti smotrnost porabe proračunskih sredstev, nadzor finančnega poslovanja
uporabnikov proračunskih sredstev, v okviru katerega ugotavljamo zakonitost in pravilnost poslovanja
ter ocenjujemo učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev ter poročanje o
nepravilnostih. Po končanem nadzoru podati mnenje o pravilnosti poslovanja , podati priporočila in
predloge.

5.
Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem
nadzora
Nadzorni odbor je z delom pričel 13.9.2017 na sedežu Občine Sevnica. Za hitrejši in učinkovitejši
nadzor smo člani nadzornega odbora predlagali , da strokovne službe pripravijo dokumentacijo, za
katero smo predhodno zaprosili. Strokovne službe so pripravile finančne kartice, sklepe, pregled
poslovanja po določenih področjih . V času nadzora smo prejeli tudi dodatno dokumentacijo ter
pojasnila. S strani občine je dokumentacijo dostavila vodja oddelka za finance .

6.

Način

dela

Nadzorni odbor je nadzorovanemu organu predhodno posredoval seznam potrebne dokumentacije
za uč i nkovitejši nadzor in hitrejše delo.
Potrebna dokumentacija:
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Izpise analitičnih kontnih kartic za posamezne konte - glej tabelo spodaj . Iz kontnih kartic naj
bo poleg dokumenta razvidno tudi PU/PP/GPR/PPR/PP/K6,
Bilanca prihodkov in odhodkov- l. splošni del za obdobje 2016 primerjava z letom 2015,
Bilanca stanja na dan 31 .12.2016 ter na dan 31 .12.2015,
Revizijsko poročilo za leto 2016 ter poročilo Računskega sodišča z dne 19.4.2017, ki se
nanaša na leti 2013 ter 2014 (pregled prihodkov in odhodkov za tiskane medije: Grajske
novice, Posavski obzornik za leto 2016) ,
Seznam začetih in nerešenih upravnih sporov , ki jih je imela Občina Sevnica na dan
31 .12.2016,
Občina poseduje počitniške kapacitete - seznam kori ščenja le teh , skupni stroški v letu 2016
ter skupni prihodki iz naslova koriščenja kapacitet. Vrednost investicije v obnovo teh kapacitet.
Sistemizacija zaposlenih Občine Sevnica z opisom del in nalog na dan 1.1.2016 ter na dan
31 .12.2016
Splošna proračunska rezervacija - konto 409000 - promet na tem kontu ter prerazporeditve,
Sklepe o prerazporeditvi proračunskih sredstev za :
o sklep 0030-2016,
o sklep 0064-2016,
o sklep 0073-2016 ,
o sklep 0103-2016,
o sklep 0143-2016,
o sklep 0214-2016,
o sklep 0223-2016.

konto

411799 Druge štipendije
413303

Tekoč i

transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve

420299 Nakup druge opreme in napeljav
420804

Načrti

in druga projektna dokumentacija

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
412000

Tekoči

transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 Stroški za reprezentanco
402503

Tekoče

413302

Tekoči

vzdrževanje drugih objektov

transfer v javne zavode

Področja

15.
1502
15029001
15401
15411
15029002
15407
15501
16.
1603
16039001

Varovanje okolja
Zmanjševanje onesnaženja , kontrola in nadzor
Zbiranje in ravnanje z odpadki
Ravnanje z odpadki
Gradnja kanalizacij ČN
Ravnanje z odpadno vodo
študije na področju ravnanja z odpadki
Urejanje vodotokov
Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost
Komunalna dejavnost
Oskrba s pitno vodo

3

16411
16413

Študije o vodo oskrbi
Investicije v vodooskrbne sisteme

Na podlagi pridobljene dokumentacije, ki smo jo pridobili na elektronskem mediju, smo med samim
nadzorom dogovorili še ostalo potrebno dokumentacijo, katero smo pregledali - račune , pogodbe ,
dogovore ter po potrebi podali dodatna vprašanja.
Nadzorni odbor je na dan nadzora prejel dokumentacijo na elektronskem mediju , za katero se je
predhodno dogovoril z nadzorovanim organom ter pričel z delom in sicer:
pregledom posredovane dokumentacije,
pridobivanjem dokumentacije - računov , pogodb, plačil , .... . .
pripravo vprašanj , ugotovitev oz. mnenj in po potrebi tudi dodatnih obrazložitev oz.
odgovorov,
analizi podatkov,
pripravo osnutka poročila ,
na podlagi ugotovitev je nadzorni odbor izdelal osnutek poročila o izvedenem nadzoru in
ugotovitvah, podal mnenja ter priporočila .
Na podlagi kartic finančnega knjigovodstva ter ostale dokumentacije, je nadzorni odbor na dan
nadzora 13.9. in 14.9. 2017 v okviru posameznega konta pregledal naključno izbrano dokumentacijo.

II.

UGOTOVITVENI OEL

Občina

Sevnica na Osnutek poročila o nadzoru nad razpolaganjem s premoženjem
v prvem polletju leta 2017 ni izdala odzivnega poročila.

Občine

Sevnica

Struktura in vsebina zaključnega računa:

Nadzorni odbor je analiziral zaključni račun proračuna Občine Sevnica v skladu z Navodilom o pripravi
državnega in občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 , 10/06, 8/07 in
102/1 O) ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov (v nadaljevanju Navodilo) . Pri pregledu strukture in vsebine zaključnega računa
proračuna občine Sevnica za leto 2016 ugotavljamo, da je sestavljen v skladu z Navodilom . Splošni
del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi:
1.
bilanca prihodkov in odhodkov;
račun finančnih terjatev in naložb in
2.
3.
račun financiranja .
Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih
uporabnikov.
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se v posameznih stolpcih prikažejo:
1.
sprejeti proračun preteklega leta ;
veljavni proračun (sprejeti proračun s spremembami) preteklega leta;
2.
3.
realizirani proračun preteklega leta;
4.
indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
5.
indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta .
V posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo realizirani finančni načrti neposrednih
uporabnikov, oziroma skupin neposrednih uporabnikov, upoštevaje institucionalno klasifikacijo
proračuna (neposredne uporabnike proračuna) , za katerega se zaključni račun proračuna pripravlja.
zaključnega računa

Splošne ugotovitve:

Pregledani so bili sledeči dokumenti ;
• Konto kartice iz zgoraj navedene tabele ,
• Bilanca prihodkov in odhodkov - realizacija proračuna Občine Sevnica za leti 2015 in 2016,
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•
•
•

Bilanca stanja na dan 31 .12.2015,
Bilanca stanja na dan 31.12 .2016,
Sklepi o prerazporeditvah proračunskih sredstev.

Dokumenti , ki so bili natančneje pregledani so navedeni v spodnji tabeli :
<

PODROČJE
POCITNISKE
KAPACITETE NOVI GRAD

Oseba, kije
podala
Ugotovitve, mnenja, priporočila NO
pojasnilo
Prihodki
3.048,17 Eur
Pregled kontnih kartic
Odhodki 6.453,13 Eur
Kto 713003 - Prihodki od
Razlika
3.404,96 Eur
počitniških kapacitet znašajo
3.048, 17 Eur.
Iz prejetih podatkov je razbrati , da ima
Kto
402502
Tekoče
Občina Sevnica iz naslova koriščenja
vzdrževanje
počitniških
počitniških kapacitet višje odhodke kot
objektov znaša 1.897,83 Eur.
prihodke v višini 3.404,96 Eur.
Kto
420203
Nakup
stanovanjskega
pohištva
Mnenje NO: Negativno razliko Obč in a
znaša 195,30 Eur.
Sevnica pokriva iz sredstev proračuna ,
Kto 402603 - Najemnine in
kar nakazuje na dejstvo, da sredstva
zakupnine za druge objekte
proračuna niso gospodarno porabljena.
znašajo 4.360 ,00 Eur.

Vsebina nadzora,
pregledani dokumenti

Priporočilo

Občina

SPLOSNA
PRORAČUNSKA
REZERVACIJA

Kto

409000

Splošna Strokovna
rezervacija - sodelavka
stanje na dan 31.12.2016 = O splošne
Eur.
službe
Nadzorni odbor je pridobil
evidenco
sklepov
o
prerazporeditvi proračunskih
sredstev iz konta 409000 proračunska
Splošna
rezervacija na druge konte .
proračunska

v

NO:
prihodnje

poviša vrednost
najema koriščenja počitnišk i h kapacitet ali
kapacitete odda zunaniim uoorabnikom .
Prerazporeditev je bila o opravljena v
f.tišini 181.549,61 Eur. Večje
!Prerazporeditve so bile opravljene za ·:
o Nakup telekomunikacijske opreme 11.400,00 Eur,
o Osnovne plače - 7.500,00 Eur za
javnega delavca v okviru lokalne
akcijske skupine Posavje LAS , ki
deluje v okviru RRA Posavje,
o Tekoče vzdrževanje stanovanjskih
objektov - 13.318 ,00 Eur in sicer za
sanacijo in oblogo dveh stopnišč ob
objektu HTC Sevnica,
o Stroške oglaševalskih storitev in
stroške objav konto 402006 17.000,00
Eur
z
naslednjim
pojasn ilom v ZR za 2016: Planirana
povišana poraba sredstev zaradi
pridobitve strokovne pomoči pri
izgradnji strategije komuniciranja
Občine Sevnica z javnostmi ter
izdelavi
spletne
strani
www.sevnica .si. Plan irana povišana
poraba sredstev z namenom
promocije turizma in turističnih
potencialov
obč in e
zaradi
povečanega zanimanja svetovne
javnosti za kraj in obč i no .
Pojasnilo v zvezi s stroški oglaševalskih
storitev je podala strokovna sodelavka
splošne službe in sicer je pojasnila širitev
aktivnosti v turizmu , naval novinarjev,
večji obisk turistov , ki se je povečal ob
dogajanjih
v
zvezi
z
volitvami
predsednika ZDA. Potrebno je bilo večj e
oglaševanje, dodatno izobraževanje,
sodelovanie s Fakulteto za turizem,

5

pridobivanjem novih znanj , pripravi novih
katalogov ... Sredstva so bila
namenjena večinoma za povečanje
oglaševalskih storitev.

turističnih

Novogradnja OŠ TRŽIŠČE
51 .366,00 Eur Sredstva so bila
namenjena za izvedbo dodatnih del
pri OŠ Tržišče (akusti čne obloge
sten , sprememba projektorjev in
zamenjava črpalke v črpališču) .
o Investicijsko
vzdrževanje
in
izboljšave 22.858 ,24 Eur Sredstva
so bila porabljena za asfaltiranje
ceste pri OŠ Tržišče
Mnenje NO:
o Splošna proračunska rezervacija je
oblikovana v skladu z 42. členom
ZJF-G. 11 . člen Odloka o proračunu
Občine Sevnica za leto 2016 določa ,
da o uporabi sredstev proračunske
rezerve do višine 200.000 Eur
odloča župan in o uporabi sredstev
obvešča občinski svet s pisnimi
o

poročili .

o

Kriteriji

za

uporabo
splošne
rezervacije
niso
določeni, kar omogoča subjektivno
prerazporejanje sredstev glede na
potrebo.
Pri pregledu pojasnil kontnih kartic
409000 in 402006 je razbrati , da se
pojasnilo
pri
prerazporeditvi
sredstev ne ujema z vsebino
dokumentov, oziroma s poslovnimi
dogodki , ki so bili dejansko
realizirani . Iz pojasnila postavk
prerazporeditve je bilo pričakovati ,
da je občina pridobila novo
strategijo komuniciranja, katera je
bila pripravljena v sodelovanju z
zunanjim
strokovnjakom.
Iz
razgovora in iz dokumentov je
možno ugotoviti , da gre le za širitev
izvajanja in promocijo turističnih
aktivnosti večinoma v lokalnih
glasilih.
proračunske

o

Priporočilo

NO:
predlaga, da se v Odloku o
proračunu v prihodnje določij o merilakriteriji za uporabo splošne proračunske
rezervacije .
Prav tako NO priporoča , da se ob
prerazporeditvah sredstev navedejo
dejanske vsebine in zneski , za katere se
bodo sredstva deiansko uoorabila.
Štipendij, ki so bile v letu 2016 podeljene
Vodja
je bilo 20 v znesku 32.419,92 Eur in sicer
oddelka za
gospodarske so bile podeljene v okviru Posavske
štipendijske sheme , kmetijske štipendije in
dejavnosti
deficitarne štipendije. Del štipendij je bil še
iz prejšnjih let.
Kmetijske štipendije so podeljene skladno
s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju
razvoia kmetiistva in oodeželia v Občini

NO

pp 19440 ŠTIPENDIJSKA
POLITIKA

Kto 411799 - Druge štipendije
v znesku 35.706,48 Eur.
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Sevnica in sicer osebam , ki bodo po
končanem šolanju ostali na kmetiji kot
njeni bodoči prevzemniki .
Štipendije Občina podeljuje v skladu s 25.
členom citiranega Pravilnika .
Občina Sevnica je za leto 2016 objavila
Javni razpis o dodeljevanju sredstev in
spodbujanju
razvoja
kmetijstva
in
podeželja
štipendiranje
bodočih
prevzemnikov kmetij - Uradni list RS št. 60
- 16.9.2016. Na podlagi tega razpisa je
posebna komisija za dodelitev pomoči
pregledala prijave ter pripravila Predlog
dodelitve upravičencem - številka 3300011 /2016 z dne 27 .10.2016.
Na podlagi tega predloga in na podlagi 1O.
člena
Pravilnika
o ohranjanju
in
spodbujanju
razvoja
kmetijstva
in
podeželja v Obč i ni Sevnica za programsko
obdobje 2015-2020 je župan izdal Sklep
št 330-0011/2016 z dne 2.11 .2016 v
katerem potrjuje
predlog dodelitve
razpoložljivih proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva .
Po
pojasnilih
vodje
oddelka
za
gospodarske dejavnosti na občini tekoče
spremljajo šolanje študentov, pridobivajo
podatke o dokončanju študija ter ustrezno
ukrepajo v primeru , da bi prejemniki
štipendije študij predčasno prenehali .

pp 14404 Spodbude
podjetniškemu
razvoju

Mnenje NO: proračunska sredstva so bila
namensko razdeliena .
Sredstva so bila dodeljena za:
Kto 410299 - Druge
Vodja
promocijo izdelkov in storitev na
subvencije privatnim podjetjem oddelka za
sejmih v višini 13.463,88 Eur,
in zasebnikom v višini
gospodarske
naložbe v nakup nove opreme in
dejavnosti
72.728,84 Eur.
nematerialnih investicij v višini
59.264,96 Eur.
Primer:
NALOŽBE - gospodarstvo Odredba št. :
16-P00435 Obrok: 1 Plačilo : 0451-5091/0451 v znesku 6.450,00 Eur, partner
0779
NALOŽBE - gospodarstvo Odredba št. :
16-P00433 Obrok: 1 Plačilo : 0069-5091/0069 v znesku 6.450,00 Eur , partner
0069.
Občina

dodeli sredstva v skladu s
Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih
sredstev
za
pospeševanje
razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica Uradni list
RS št. 23 z dne 3.4.2015.
Občina je dodelila sredstva na podlagi
Priglasitvene sheme državne pomoči , št.
M001-5883008-2015 z dne, 3.4.2015,
priglašene Ministrstvu za finance . Občina
je objavila Javni razpis o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v
letu 2016 ter zbrala prijavitelje. Izbor ter
pregled prijav je opravila komisija za
dodelitev oomoči . S oosamezniki -
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prejemniki sredstev ima
pogodbe.

občina

sklenjene

Mnenje NO:
Proračunska

sredstva so bila namensko

dodeliena .
PP 11408 Razvoj
podeželja

PP 11401 - Naložbe
v kmetijska
gospodarstva

Kto 413302 - Tekoči transferi
v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve

Članarina LAS Posavje Plačilo : 312Vodja
16000006/0044-RRA POSAVJE , partner
oddelka za
gospodarske 0044 v znesku 5.287,39 Eur.
dejavnosti
V letu 2016 so bile opravljene tudi
prerazporeditve proračunskih sredstev iz
različnih PP - proračunskih postavk na
PP proračunsko postavko 1041 O - Javna
dela za namen stroškov plač v višini
12.077,05 Eur s pojasnilom :
Lokalna akcijska skupina Posavje - LAS,
ki deluje v okviru RRA Posavje, bo v
novem programskem obdobju razpisovala
finančna sredstva za izvedbo projektov in
sicer iz naslednjih skladov: EKSRP Evropskega kmetijskega sklada za
regionalni razvoj in ESPR in Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo. Naloga
javnega delavca bo povezovati javni in
zasebni sektor ter lokalne skupnosti po
Posavju za pripravo partnerskih projektov.

Pojasnilo:
LAS je Lokalna akcijska skupina, ki v
tehničnem vidiku deluje v okviru RRA
Posavje. LAS Posavje deluje na celotnem
območju razvojne regije Posavje, ki jo
sestavlja šest občin. Članstvo v LAS
Posavje temelji na prostovoljnem pristopu,
svobodnem izstopu in enakopravnem
sodelovanju in upravljanju članov . V LAS
Posavje se lahko vključ i vsak, ki bo s
svojim prostovoljnim delom deloval v
dobro ciljev LAS Posavje . Vključitev v LAS
Posavje predpostavlja odgovorno in
aktivno delovanje v prid celostnemu in
trajnemu razvoju območia .
Izvajata se dva ukrepa in sicer:
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in
Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Sredstva so namenjena prijaviteljem na
javni razpis . Cilj ukrepov je izboljšanje
splošne učinkovitosti in trajnosti kmečkega
gospodarstva,
izboljšanje
naravnega
okolja , izboljšanje infra strukture.
Za nakup kmetijske mehanizacije in
opreme hlevov ter gospodarskih poslopij je
bilo izplačanih sredstev 26.740,46 Eur. Za
stroške izdelave načrta ureditve kmetijskih
zemljišč , izvedbe del za nezahtevne
agromeliorizacije , nakupa opreme za
ograditev in pregraditev pašnikov z ogrado
pa je bilo izplačanih 17 .226,15 Eur.

Kto 410217 - Kompleksne
subvencije v kmetijstvu v višini
43.965,61 Eur.

Mnenje NO:
Proračunska

sredstva so bila namensko

dodeliena.
PRERAZPOREDITEV SKLEP
PRORAČUNSKIH
za prerazporeditev
SREDSTEV
2016

Iz postavke: PP 2341 O)
rezervacija , konto

št. 0030-

proračunska
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Splošna
409000

Splošna
proračunska
-17 .000,00 Eur.

rezervacija

Na postavko: PP 01302 Materialni stroški
urada župana , konto 402006 Stroški
oglaševalskih storitev in stroški objav
17.000,00 Eur.
Pojasn ilo pri SPLOŠNI PRORAČUNSK I
REZERVAC IJI.
Iz postavke: PP 19413
Investicijski
transferi
šolam ,
konto
432300
Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,00 Eur.

PRERAZPOREDITEV SKLEP
PRORAČUNSKIH
za prerazpored itev št. 0064SREDSTEV
2016

Na postavko: PP 19414
Gradnja in
vzdrževanje osnovnih šol, konto 420244
Nakup opreme za učilnice , NRP OB110008-0026
NOVA ŠOLA OŠ TRLIŠ Č E
10.000,00 Eur.
Pojasn ilo: Sredstva so namenjena za
opremo v novi šoli (ponudbena vrednost je
višja kot je bilo planiranih sredstev).
Iz

postavke:
PP
2341 O Splošna
rezervacija, konto 409000
Splošna proračunska rezervacija
-51 .366,00 Eur.

PRERAZPOREDITEV SKLEP
PRORAČUNSKIH
za prerazpored itev št. 0073SREDSTEV
2016

proračunska

Na postavko: PP 19414 Gradnja in
vzdrževanje osnovnih šol, konto 420401
Novogradnje,
NRP
OB110-08-0026
51 .366,00
NOVA ŠOLA OŠ TRL IŠ ČE
Eur.
Pojasnilo: Sredstva bodo namenjena za
izvedbo dodatnih del pri OŠ Tržišče
(akustične
obloge sten, sprememba
projektorjev in zamenjava č r palke v
črpališču) .

PRERAZPOREDITEV SKLEP
PRORAČUNSKIH
za prerazporeditev
SREDSTEV
2016

Iz postavke : PP 19414 Gradnja in
vzdrževanje osnovnih šol , konto 420401
Novogradnje -50.400,00 Eur.
NRP OB 110-08-0026 NOVA ŠOLA OŠ

št. 0103-

TRLIŠČE.

Na postavko: PP 1941 3 Investicijski
transferi šolam , konto 432300 Investicijski
transferi javnim zavodom, NRP OB1 1010-0023 TRANSFER!
OSNOVN IM
ŠOLAM 50.400,00 Eur.
Pojasnilo: Sredstva so namenjena za
izvedbo investicijskih del v OŠ Trži šče
(interaktivne table in akustič ne obloQe).
Iz postavke: PP 06413 Stroški dela
občins k e uprave, konto 400000 Osnovne
plače -30.000,00 Eur.
Na postavko: PP 13406
Investicijsko
vzdrževanje cestne infrastrukture , konto
420500
Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave 30.000,00 Eur,
NRP OB110-07-0056 INVESTI CIJSKO
VZDRLEVANJE LC .
Pojasnilo:
Zagotovitev
sredstev za
dokončanje investicij in popravilo zelo
poškodovan ih cestnih odsekov.
Iz postavke:
PP 15407
Študije na
področju ravnanja z odpadno vodo , konto
410000
Subvencioniranje cen javnim

SKLEP
za prerazpored itev št. 01432016 - (del sklepa)

PRERAZPOREDITEV SKLEP
PRORAČUNSKIH
za prerazporeditev
SREDSTEV
2016

št. 02 14-
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podjetjem
in
drugim
izvajalcem
-26. 805,71 Eur.
Na postavko: PP 13402 Tekoči transferi za
komunalno dejavnost, konto 402503
Tekoče
vzdrževanje drugih objektov
26.805,71 Eur.
Pojasnilo: Prerazporejena sredstva se
namenijo za pokritje urejanja stroškov
javnih površin.

PRERAZPOREDITEV SKLEP
PRORAČUNSKIH
za prerazporeditev
SREDSTEV
2016 - (del sklepa)

PRERAZPOREDITEV POVZETEKPRORAČUNSKIH
priporočila NO
SREDSTEV

Iz postavke: PP 15411 Gradnja kanalizacij
in ČN , konto
410000
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in
drugim
izvajalcem
2.917,33 Eur.
Na postavko: PP 13402 Tekoči transferi
za komunalno dejavnost, konto 402503
Tekoče
vzdrževanje drugih objektov
2.917,33 Eur.
Pojasnilo: Prerazporejena sredstva se
namenijo za pokritje stroškov urejanja
javnih oovršin.
Iz postavke: PP 19411 Transferi v
osnovne šole, konto
413302 Tekoči
transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in storitve -20. 000,00 Eur.
Na postavko: PP 16413 Investicije v
vodooskrbne sisteme , konto
420402
Rekonstrukcije
in
adaptacije
20.000,00 Eur.
Pojasnilo: Prerazporejena sredstva so
namenjena
za plačilo stroškov
del
izvedenih v sklopu vzdrževanja objektov in
naprav javnega vodovodneaa sistema.
Mnenje NO:
Prerazporeditve proračunskih sredstev so
opravljene v skladu s 7. členom Odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2016
(Uradni list RS , št. 105/15), kjer je
določeno ,
da
župan
odloča
o
prerazporeditvah proračunskih sredstev
med
posameznImI
proračunskimi
postavkami in podkonti , če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog , za
katere so bila zagotovljena sredstva.
2upan s poročilom
o izvrševanju
proračuna v mesecu juliju in konec leta z

št. 0223-

Mnenje

in

zaključnim računom poro ča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2016

in njegovi realizaciji .
Odlok o proračunu sredstev tako omogoča
županu
neomejeno
prerazporejanje
proračunskih sredstev med proračunskimi
uporabniki , področji proračunske porabe in
med glavnimi programi.
V letu 2016 je bilo skupno opravljenih
368 prerazporeditev v skupnem znesku
1.503.111 ,60 Eur. Sklepi so bili izdani od
številke 0012 do 0236. Izdanih je bilo torej
224 sklepov. NO dodaja, da skupna
vrednost prerazporeditev predstavlja 9 %
sprejetega proračuna za leto 2016, ki je
predvideval
16.641 .457 Eur skupnih
prihodkov oziroma kar 9,5% realiziranega
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proračuna,

ki znaša na odhodkovni strani
15.891 .636 Eur.

NO ocenjuje, da so pooblastila, dana
županu preširoka in spreminjajo razmerja
med organi občine, predvidena s predpisi ,
in sicer je župan predlagatelj
in
izvrševalec proračuna , proračun pa
sprejme občinski svet.
Priporočila NO:

NO predlaga, da se v prihodnje uporabi
oblika odloka , ki je dostopna na straneh
Ministrstva za finance RS , (Proračunsk i
priročnik za pripravo proračunov
obč in
za leti 2016 in 2017, Ljubljana , oktober
2015 ter Priloga VI -Vzorec odloka o
proračunu .

NO predlaga , da se v Odloku o proračunu
Sevnica v prihodnje vgradi
omejitev možnosti prerazporejanja pravic
porabe. Prerazporejajo se lahko pravice
porabe med konti v okviru proračunske
postavke. Pri tem se naj ne bi spreminjale
vrednosti posameznih projektov oziroma
programov.
Občine

Župan

lahko

spreminja

vrednosti

posameznih projektov ali programov iz
obstoječega načrta razvojn ih programov le
do
določenega
odstotka
vrednosti
posameznega projekta .
o Sklep 0028-2016 v znesku 440 Eur,
so
bila
namenjena
sredstva
PZI
dokumentacije
spremembi
zunanje ureditve in kanalizacija za
OŠ Tržišče .
o Sklep 0057-2016 v znesku 3.655,01
Eur, sredstva so bila namenjena za
nadzor nad opremo OŠ Tržišče .
o Sklep 0063-2016
v znesku
80.000,00 Eur, sredstva so bila
namenjena za opremo učilnic.

PRERAZPOREDITEV Prerazporeditve v letu 2016 na
PRORAČUNSKIH
postavko NOVA ŠOLA
SREDSTEV
za TRŽIŠČE
namen NOVA ŠOLA
TRŽIŠČE

Prerazporeditev je bila opravljena med
postavkami znotraj OŠ Tržišče .

o

Sklep
0064-2016
v
znesku
10.000 ,00 Eur, sredstva so bila
namenjena za opremo v novi šoli
Tržišče .

o

Sklep
0065-2016
v
znesku
30.603,47 Eur, sredstva so bila
namenjena za opremo nove šole
Tržišče .

o

o

o
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Sklep
0071-2016
v
znesku
11 .592 ,11 Eur, sredstva so bila
namenjena za poplačilo stroška
priključitev elektrike v šoli Tržišče .
Sklep
0073-2016 v znesku
51 .366,00 Eur, sredstva so bila
namenjena za izvedbo dodatnih del
pri OŠ Tržišče .
Sklep
0077-2016
v
znesku
22.858 ,24 Eur, sredstva so bila
porabljena za asfaltiranje ceste pri
OŠ Tržišče.

o

Sklep 0091 -2016 v znesku 899,37
Eur, sredstva so zadoščala za
izvedbo v skladu s pogodbo.
Prerazporeditev je bila opravljena med
postavkami znotraj OŠ Tržišče

o

Sklep 103-2016 v znesku 50.400,00
Eur, sredstva so bila namenjena za
izvedbo investicijskih del v OŠ
Trž i šče .

Prerazporeditev je
bila
opravljena med postavkami znotraj OŠ
Tržišče .

o

Sklep
0199-2016
v
znesku
sredstva se
149.180,52 Eur,
prerazporedijo iz računa Kolektor
Koling na konto opreme za
telovadnico
OŠ
Tržišče .
Prerazporeditev je bila opravljena med
postavkami znotraj OŠ Tržišče .

Ugotovitve NO :
Prerazporeditev proračunskih sredstev na
postavke namenjene za novo OŠ Tržišče
je bilo v znesku 410.994,72 Eu r. Od tega
je bilo za 280.479,89 Eur prerazporeditev
opravljenih med postavkami znotraj OŠ
Tržišče ,
ostale prerazporeditve
v
vrednosti 130.514 ,83 Eur pa so bile
opravljene med postavkami različnih
področij.

Zlasti je NO bil pozoren pri:
•
Sklepu 0065-2016, kjer je bila
prerazporeditev opravljena iz
konta 411909
Regresiranje
oskrbe v domovih
na konto
420244 Nakup opreme za
učilnice v znesku 30.603,47 Eur
•
Sklepu 0057-2016 , kjer je bila
prerazporeditev opravljena iz
konta 413300 Tekoči transferi v
javnem zavodu - sredstva za
plače
na
konto
420801
Investicijski nadzor v znesku
3.655,01 Eur.
Mnenje NO:
Glede
na
zelo
visok
znesek
prerazporejenih proračunskih sredstev
namenjenih za novo šolo - OŠ Tržišče v
višini 410.994,72 Eur je NO mnenja, da so
bila sredstva že ob sami investiciji
prenizko planirana ter da je potrebno
načrtovanju
postavk nameniti večjo
pozornost. Prav tako je NO mnenja, da
postavke , ki so namenjene oskrbi v
domovih ali za plače , glede na vsebino, ne
bi smele biti predmet prerazporeditev za
OŠ Tržišče .

Prostorsko
planiranje
komunalna
dejavnost

Pregled kartic
in PP
1603
dejavnost,
sredstva

Priporočila NO :
NO priporoča , da planiranju postavkprojektov
Občina
posveča
večjo
pozornost, zlasti pri postavkah , ki so višje
kot 50.000 Eur, z namenom , da se
zmanjša obseq prerazporeditev.
Komunalna dejavnost
oskrbe s pitno
Višji
vodo ima v svojem strateškem cilju
Komunalna svetovalec
proračunska za investicije opredeljene vse deležnike za zagotovitev
in razvoj je z oskrbo pitne vode . Hkrati z Qradnjo in
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podal
odgovore na
vprašanja , ki
so mu bila
postavljena .
Odgovori so
bili
zadovoljivi .

vzdrževanjem vodovodnih sistemov na
celotnem
območju
občine
Sevnica
zagotavlja nemoteno oskrbo pitne vode.
Pregled zapisnika / 2 dva /o inšpekcijskem
pregledu z dne 19.5.2016 JV Mladetiče Gabrijele - Pijavice na vodovod Krmelj
dopis št. 352-1/16-4 št in 24.11 .2016 in na
zasebnem vodovodnem sistemu Primštal
- Šentjanž.
Iz poročil je razvidno , da so letno planirani
cilji z oskrbo in vzdrževanjem objektov,
kakor tudi planirane finančne konstrukcije
uspešno realizirani .
Priporočila

Komunalna
dejavnost

pp 15411
Gradnja kanalizacij
in
ČN

PP-16413
Investicije v
vodooskrbne
sisteme

pp 15401 Ravnanje z odpadki

PP 15407 - študije
na področju
ravnanja z odpadki

NO:

Voda postaja cenjena dobrina iz tega
razloga je potrebna kontrola vseh
koristnikov . Kontrola bi pripomogla k
racionalnejšem koriščenju le te.
Zakon opredeljuje graditev, in vzdrževanje
16039001 Oskrba z vodo .
Na
Gradnja
in
vzdrževanje vprašanja je vodovodnih sistemov s hidrantno mrežo. Z
izgradnjo primarnega in sekundarnega
vodovodnih sistemov.
odgovarjal
sistema, kot je razvidno iz poročila , je
Kartice
finančnega višji
zagotovljena nemotena oskrba s pitno
knjigovodstva :
svetovalec
Kto 402999 Drugi operativni za investicije vodo.
Opravljen je bil pregled dokumentacije , ki
in razvoj .
odhodki ,
je bila dostavljena , prav tako finančno
Kto 420401- Novogradnja,
poročilo .
Kto 420402 - Rekonstrukcije in
adaptacije ,
Mnenje NO: Iz pregledane dokumentacije
Kto 420804 - Načrti in druga
je razvidno , da je dokumentacija vzorno
projektna dokumentacija .
urejena .
Program je bil izveden , zadani cilji, ki so
15029002
Ravnanje
z Na
odpadnimi vodami .
vprašanja je zakonsko predpisani ter so bili uresničeni.
Zakonske osnove : Zakon o varstvu okolja,
Gradnja
in
vzdrževanje odgovarjal
Zakon o vodah , Zakon o ohranjanju okolja
kanalizacijskih sistemov in višji
in Zakon o gospodarskih javnih službah .
čistilnih naprav
svetovalec
za investicije
Mnenje NO: Iz dostavljenega gradiva je
in razvoj
razvidno sledeče : doseganje zastavljenih
ravnanja z
letnih ciljev , učinkovitost
odpadnimi vodami je v Občin i Sevnica
uspešno.
Pregled dokumentacije, ki je bi la
Gradbeni nadzor
dostavljena . Pregledana je bila kartica
Vodovodi
finančne konstrukcije .
Nadzor nad delovanjem
hidrantnega omrežja.
Povezovanje vodovodnih
sistemov v Občini Sevnica .
SODBA - MESTNA OBCINA NOVO
Pregled kontnih kartic
MESTO CEROD
Kto 420401 - Novogradnje
Plačilo: 68/2016/0120-MESTNA OBCINA
NOVO MESTO
Kto 420402 - Rekonstrukcije
Opravljena dela na zbirnem centru
in adaptacije
Sevnica ter ureditev ekoloških otokov v
občini .
Kto 431100 - Investicijski
transferi javnim podjetjem in
družbam , ki so v lasti države
ali občin
Za subvencije je občina namenila
Pregled kontnih kartic:
206.937,29 Eur.
Kto 410000- Subvencioniranje
cen javnim podjetjem in drugim
izvajalcem gospodarskih javnih
služb
Izdelava projekta pgd in pzi projektne
Kto 420804 - Načrti in druga
projektna dokumentacija
dokumentacije za javni kanalizacijski

13

sistem za komunalne odpadne vode in
rastlinsko čistilno napravo za naselja Loka,
Blanca , Krmelj.
PP 15411 - Gradnja
kanalizacij in
čistilnih naprav

Pregled kontnih kartic:
Kto 410000- Subvencioniranje
cen javnim podjetjem in drugim
izvajalcem gospodarskih javnih
služb.
Kto 402401 - Novogradnje

Znesek subvencije 171.477,86 Eur.

Kto 420500 - Investicijsko
vzdrževanje in izboljšave

Opravljena dela, izvedena v sklopu
vzdrževanja objektov in naprav javnega
kanalizacijskega sistema v Občini Sevnica
- mesec november 2016 .
o
Obveščanje javnosti v Posavskem
obzorniku št. 25/2015, 1.771 ,15 Eur,
o Obveščanje javnosti v Posavskem
obzorniku št. 01 /2016 1.771 ,15 Eur,
o Obveščanje javnosti v Posavskem
obzorniku št. 3/2016 in 4/2016,
1.771 ,15 Eur,
Obveščanje javnosti v Posavskem
o
obzorniku , Plačilo 586/2016/0127Zavod Neviodunum 2.656,72 Eur,
o Obveščanje javnosti v Posavskem
obzorniku št. 08/2016 in 09/2016
Plačilo :
806/2016/0127- Zavod
Neviodunum 1.771 ,15 Eur,
o Obveščanje javnosti v Posavskem
obzorniku št. 10/2016 in 11/2016
Plačilo :
1032/2016/0127-Zavod
Neviodunum 1.771 ,15 Eur
o obveščanje javnosti v Posavskem
obzorniku št. 12/2016, št. 13/2016,
1.771 ,15 Eur
o obveščanje posavski obzornik 7/16
Plačilo :
1.771 ,15 Eur, - Zavod
Neviodunum,
o Obveščanje javnosti v Posavskem
obzorniku št. 16 in 17/2016 Plačilo :
1526/2016/0127-Zavod
Neviodunum , 1.771 ,15 Eur,
o Obveščanje javnosti v Posavskem
obzorniku št. 18/2016, 42.978 ,58
42.978 ,58
o 19/2016
in
20/2016
Plačilo :
1777/2016/0127-Zavod
Neviodunum, 2.656,72 Eur,
o
Obveščanje javnosti v Posavskem
obzorniku št. 21/2016in 22/2016
Plač i lo :
1980/2016/0127-Zavod
Neviodunum- 1.771 ,15 Eur,
o
Obveščanje javnosti v Posavskem
obzorniku št. 23/2016 1.771 ,15 Eur.

Dobava in montaža dodatnih plovnih stikal
na ŠČN 3.879,60 Eur.
Dol. Brezovo Plačilo : 600014-s/2016/0107

PP
01302
- Pregled kontn ih kartic
Materialni
stroški Kto
402006
Stroški
urada župana
oglaševalskih storitev in stroški
objav.
poročilo
o
Revizijsko
in
smotrnosti
pravilnosti
poslovanja Občine Sevnica v
delu , ki se nanaša na
financiranje izdajanja občinskih
glasil in objav v medijih,
številka 324-11/2015/33 z dne
18.4.2017.

Pri pregledu zaključnega računa občine
Sevnica za leto 2016 se ugotovi da ZR
znaša 2016 na predmetnem kontu
52.855,02 Eur, veljavni 2016 - 62.000,00
Eur in rebalans 2016- 45.000,00 Eur.
Mnenje NO: Iz pregledanega je ugotoviti ,
da ie bil pretežni del sredstev porabljen za
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financiranje
programskih
vsebin
objavljenih v Posavskem obzorniku (v letu
2016- 23,084,40 Eur) .
Programske vsebine , ki so objavljene v
Posavskem obzorniku , so tud i v veliki meri
vsebinsko objavljene v lokalnem glasilu
Grajske novice. Iz ugotovitev revizijskega
poročila
Računskega sodišča z dne
18.4.2017 je razbrati , da so bili odhodki za
lokalni medij (Grajske novice) v letu 2013
v znesku 40.603 Eur, v letu 2014 pa v
znesku 39.966. Eur. (v letih 2015 in 2016
ni evidentnih odstopanj) .
Glede na podvajanje programskih vsebin v
dveh medijih, ki mesečno brezplačno
prihajata na vsa gospodinjstva v občin i, bi
bilo potrebno, zaradi smotrnosti porabe
finančnih sredstev in ne podvajanja
programskih
vsebin ,
analizirati
zadovoljstvo občanov glede informiranja iz
posameznih tiskanih medijev.
Priporočilo

NO:
Nadzorni
odbor
da pristojne službe na Obč i n i
Sevnica , z analizo stanja na področju
obveščanja
javnosti ,
določijo
z
dokumentom
primarne
cilje
in
konkretizirajo programske vsebine za
posamezni tiskani medii.
o
Pogostitev ob otvoritvi poln ilnice za
elektri čne
avtomobile ,
znesek
364,00 Eur,
o Gostinske
storitve ob koncertu
Mažoretk znesek 500,00 Eur,
o Gostinske storitev za udeležence
delovnega srečanja s predstavn iki
mednarodne organ izacije WNF ,
znesek 263,50 Eur,
o V letu 2016 je bilo iz imenovanega
konta porabljenih 16.385,41 Eur.
priporoča ,

PP
01302
- Pregled kontn ih kartic
Materialni
stroški Kto 402009 - Izdatki
urada župana
reprezentanco

za

o
Mnenje NO: Sredstva na Kto 402009, so
bila porabljena namensko .
o
Urejanje javnih površin v Obč i n i
Sevnica
mesec oktober 2016
plači l o: 1610079/0067- znesek za
29.723 ,04 Eur,
o
Urejanje javnih površin v Obč i ni
Sevnica za mesec avgust 2016.
Plačilo : 1608096/0067 - znesek
39.197,25 Eur,
odstran itvi
o
Dodatna
dela
pri
sadovnjaka
na
Hrastih
244/2016/1086 - Plač i lo : 1.000,00
Eur,
o
Čiščenje javnega W C-ja pri Srednji
znesek
šoli Plačilo : 233/16/0073
439,81 Eur.

PP - 13402
Pregled kontnih kartic
transferi za Kto
402503
Tekoče
komunalno
vzdrževanje drugih objektov
dejavnost
Tekoči

Mnenje NO: Sredstva na kontu 402503 so
bila porabljena namensko .
o
Delovanje Gasilske zveze Sevnica ,
Plačilo :
82000-0021 /2005/0083,
znesek 10.875,00 Eur.

PP
07411
- Pregled kontnih kartic
Delovanje občinske Kto 413302 - Tekoči transfer v
gasilske zveze
javne zavode
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o

PP

Požarna taksa maj 2016 Gasilska
845zveza Sevnica, Plačilo :
0001 /2016/0083, znesek 4.003,00
Eur

Mnenje NO : Sredstva na kontu 413302,
so bila oorabliena namensko .
o Sredstva za delovanje - knjižnica
Sevnica , odredba št. : 0046-201641/0046 , odredba obrok: 1 (za januar
2016), plač i lo : znesek 7.500,00 Eur,
o Sredstva za knji ž n ič no gradivo knjižnica Sevnica, od redba št. : 16p00033 obrok: 1 (sredstva za
knjižnično gradivo) plačilo : 004620165-1/0046-knjižnica , v znesku
1.666,67 Eur.

18401
- Pregled kontnih kartic
dejavnost Kto 413302 - Tekoči transfe r v
javne zavode

Knjižnična

Mnenje NO: Sredstva na kontu 413302,
so bila oorabliena namensko .
Vpogled v dopis Občine Sevnica , Splošna
služba , številka 092-0032/2017 z dne
11.9.20 17.

Morebitni
upravni Seznam začet ih in nerešenih
spori s pravnimi ali upravnih sporov, ki jih je imela
fizičnimi subjekti
Ob či na
Sevnica na dan
31.12 .2016

Iz vsebine je razbrati , da Občina Sevnica v
letu 2016 ni imela z ačet ih , niti nerešenih
uoravnih soorov.

III.

PREDLOGI IN PRIPOROČILA

Člani nadzornega odbora smo dokumente pregledali na preskok - le posamezne primere. Nadzorni
odbor že v konkretnih ugotovitvah navaja mnenja , predloge oziroma priporočila za spremembe in
ravnanje . Nadzorni odbor Občine Sevnica povzema in podaja priporočila.
Priporočila

nadzornega odbora:

Počitniške kapacitete - Novi grad:
V zvezi s koriščenjem počitnišk i h kapacitet v Novi gradu nadzorni odbor predlaga, da Občina v
prihodnje poviša vrednost najema koriščenja počitniških kapacitet ali kapacitete odda zunanjim
uporabnikom .

Splošna proračunska rezervacija :
Nadzorni odbor predlaga, da se v Odloku o proračunu v prihodnje določijo merila-kriteriji za uporabo
splošne p ro računske rezervacije .
Nadzorni odbor priporoča , da se ob prerazpored itvah sredstev navedejo dejanske, konkretne vsebine
in zneski za katere bodo sredstva dejansko uporabljena.
Prerazporeditev proračunskih sredstev:
Nadzorni odbor predlaga, da se v prihodnje uporabi oblika odloka, ki je dostopna na straneh
Ministrstva za finance RS , (Proračunsk i priročnik za pripravo proračunov obč i n za leti 2016 in
2017 , Ljubljana, oktober 2015 ter Priloga VI -Vzorec od loka o proračunu .

NO predlaga, da se v Odloku o proračunu Občine Sevnica v prihodnje vgradi omejitev možnosti
prerazporejanja pravic porabe. Prerazporejajo se lahko pravice porabe med konti v okviru
proračunske postavke. Pri tem se naj ne bi spreminjale vrednosti posameznih projektov oziroma
programov. Župan lahko spreminja vrednosti posameznih projektov ali programov iz obstoječega
načrta razvojnih programov le do določenega odstotka vrednosti posameznega projekta.
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Prerazporeditev proračunskih sredstev - za namen NOVA ŠOLA TRŽIŠČE :
Nadzorni odbor priporoča , da planiranju postavk-projektov Občina posveča večjo pozornost, zlasti pri
postavkah, ki so višje kot 50.000 Eur, z namenom , da se zmanjša obseg prerazporeditev.
Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost
Voda postaja cenjena dobrina iz tega razloga je potrebna kontrola vseh koristn ikov. Kontrola bi
pripomogla k racionalnejšem koriščenju le te .
Materialni stroški urada župana - Konto 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški
objav.
Nadzorni odbor priporoča, da pristojne službe na Občini Sevnica, z analizo stanja na področju
obveščanja javnosti, določijo z dokumentom primarne cilje in konkretizirajo programske vsebine za
posamezni tiskani medij .

Na podlagi opravljenega nadzora nad poslovanjem zaključnega računa proračuna Občine Sevnica
za leto 2016 - namenska poraba proračunskih sredstev Občine Sevnica in po pregledu naključno
izbrane dokumentacije, nadzorni odbor ni ugotovil kršitev pravnih predpisov, ki bi povzročile škodo ali
posebno nenamensko porabo proračunskih sredstev. Pri pregledu dokumentacije pa nadzorni odbor
meni, da bi v prihodnje Občina upoštevala priporočila nadzornega odbora.
Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da Občina Sevnica racionalno , v okviru veljavnih
predpisanih določil , uporablja proračunska sredstva.

Miran G U ENŠEK, predsednik
d rnega odbora
e Sevnica

Člani nadzornega odbora: ,t;'\ ,1 .
Vida Ribič Suhodolčan
/J. '"t-.--

_______

Vročiti :

Občini

Sevnica, ki jo zastopa župan

Srečko

V vednost:
v zadevo
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Ocvirk,

