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Na podlagi 52. 6lena Statuta Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 63/1 1,10311,22114,8/15) ter
29. 6lena Poslovnika Nadzornega odbora Obdine Sevnica (Uradni list RS, St. 15/15) je Nadzorni
odbor Obdine Sevnica na 5. seji dne 15.4.2015 sprejel

POROEILO O OPRAVLJENEM NADZORU
POSLOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI PRIMOZ
zA oBDOBJE 2013 lN 2014
/Poro6ilo je dokonEni akt Nadzornega odbora Obiine Sevnica/
1. Nadzorni odbor v sestavi:

-

Miran GRUBENSEK, predsednik nadzornega odbora
Vida RIBIC SUHODOLCAN, dlanica
Rok VODENIK, 6lan
Joief ZNIDARIC, 6lan
Mojca KUZMleKl, 6lanica

2. Poroievalca: Mojca KUzMleKl in Rok VODENIK.
3. lme nadzorovanega organa:

Krajevna skupnost PrimoZ, Primoi 5, 8293 Studenec
Odgovorna oseba nadzorovanega organa Silvo Vintar, predsednik KS Primo:

UVOD
Nadzorni odbor Obdine Sevnica je na podlagi 32. 6lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, 5t. it. 94107-UPB.2,76108,79109, 51110, 40112-ZUJF, 141',15-ZUUJFO), 44. in 52. dlena
Statuta Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 63/11, 103111,221'14,8/15) kot najviSji organ
nadzora javne porabe v obdini pristojen za nadzor nad razpolaganjem s premoZenjem obdine,
nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proradunskih sredstev in nadzor finan6nega
poslovanja uporabnikov proraEunskih sredstev, v okviru katerega ugotavlja zakonitost in
pravilnost poslovanja ter ocenjuje u6inkovitost in gospodarnost porabe proradunskih sredstev.

Nadzorni odbor Obdine Sevnica je s Sklepom o izvedbi nadzora nad poslovanjem Krajevne
skupnosti PrimoZ (it. 032-000112015 z dne 27 .1.201$ dolodil, da se opravi nadzor poslovanja
Krajevne skupnosti Primo| za obdobje 2013-2014, in sicer v delu, ki se nanasa na namensko
porabo sredstev, ki jih krajevna skupnost prejema iz prora6una Ob[ine Sevnica. Za izuedbo
nadzora sta bila z navedenim sklepom zadoliena Mojca Kuzmidki in Rok Vodenik.
Nadzor je bil izveden 1'1.3.2015 v prostorih Obdine Sevnica, na Oddelku za finance, kamor je
predsednik Krajevne skupnosti PrimoZ, Silvo Vintar, dostavil dokumentacijo za leto 2013 in
zapisnike sveta sej Sveta Krajevne skupnosti Primo? za leti 2013 in 2Q14. Dokumentacija KS
Primo? za leto 2014 pa se je nahajala v Oddelku za finance Obdine Sevnica.

Nadzorni odbor Obdine Sevnica je na podlagi 28. 6lena Poslovnika Nadzornega odbora Obdine
Sevnica (Uradni list RS, 5t. 1 5/15) na 4. seji dne 24.3.2013 obravnaval in sprejel Osnutek
porodila o nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Primo2 za obdobje 2013-2014.
Sprejeti osnutek porodila je bil dne 25.3.2015 vroden nadzorovani osebi.
Poslovnik nadzornega odbora Ob6ine Sevnica dolo6a, da ima nadzorovana oseba pravico, da v
roku 15 dni od vroditve vloii odzivno porodilo pri nadzornem odboru. Za vloZitev ugovora se
smiselno uporabljajo doloEbe Zakona o splo5nem upravnem postopku, ki urejajo postopek
pritoZbe na prvostopenjske odlodbe.
Nadzorovana oseba v predpisanem roku ni vlotila ugovora zoper sprejeti osnutek porodila, zato
je to porodilo dokondni aK Nadzornega odbora Ob6ine Sevnica.

UGOTOVITVENl DEL
Pri nadzoru se je ocenjevala zakonitost in pravilnost poslovanja z obdinskimi javnimi sredstvi,
ter udinkovitost in gospodarnost porabe omenjenih sredstev.
SploSne ugotovitve
Krajevna skupnost Primo2 ima dokaj uteden nadin, ki omogoda z letnim na6rtom dolodeno
porabo proradunskih sredstev. Dokumentiranje sklepov sveta Krajevne skupnosti primoz je
razvidno iz ro6no pisanih zapisnikov.
Nadzorni odbor ugotavlja, da Krajevna skupnost Primoi udinkovito in gospodarno uporablja
dodeljena proracunska sredstva. Prav tako skrbi za premidna in nepremicna sredstva, ki so v
lasti obdine.
Pomanjkljivosti so razvidne predvsem pri prejetih radunih in zapisnikih sveta sej Krajevne
skupnosti Primo2.

Konkretne ugotovitve:

1. Pregled sprejetih in izdanih raEunov za leto 2013 in 20{4
Ugotovljeno je bilo, da imajo nekateri ra6uni pomanjkljivo specifikacuo, ali je sploh nimajo, pri
demer ni moino razbrati lransparentnosti in verodostojnosti opravljenega dela. Raduni tudi niso
sestavljeni, kot to doloda Zakon o davku na dodano vrednosr.
2.

Pregledane pogodbe
Pregledana je bila pogodba za izvajanje zimske slu2be v Krajevni skupnosti primoi.
Specifikacija pluzenja in posipanje je neustrezna, neberljiva, ni prilozenih drugih ponudb.

3. Pregled zapisnikov sej Sveta KS Primoi
Zapisniki so napisani zelo skromno in seveda pomanjkljivo. Priporodamo, da se zapisniki pisejo,
kakor je zapisano v 57. 6lenu Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t.
106111,33114, 11115, 16115-popr.). Prav tako priporodamo, da se zapisniki tekode objavljajo v
elektronski obliki na spletni strani ob6ine sevnica, pod rubriko Krajevne skupnosti, kjer ima
prostor za objavo Krajevna skupnost Primo2 z navedbo Zapisniki Sveta sej Krajevne skupnosti
Primoi.

PRIPOROEILA IN PREDLOGI
Na podlagi opravljenega nadzora nad poslovanjem Krajevne skupnosti Primo2 za leti 2013 in
2014 - namenska poraba proradunskih sredstev obdine Sevnica in po pregledu dokumentacije,
nadzorni odbor ni ugotovil bistvene kr6itve pozitivnih pravnih predpisov, ki bi povzro6ile 5kodo
ali posebno nenamensko porabo proradunskih sredstev. Pri poslovanju krajevne skupnosti
Primoi pa se ugotavljajo pomanjkljivosti in nekatere formalne in vsebinske napake v postopkih,
ki jih je potrebno odpraviti.
Nadzorni odbor je 2e v konkretnih ugotovitvah navajal priporo6ila oziroma predloge za pravilno
ravnanje. V izogib bododih kr5itev veljavnih predpisov poslovanja Krajevne skupnosti Primoi
Nadzori odbor Obdine Sevnica povzema:
zagotovljena mora biti transparentnost in na6rtna poraba proradunskih postavk, ki jih
krajevna skupnost realizira, pri 6emer ne sme prihajati do evidentnih odstopanj,
pri poravnavi radunov je potrebno dosledno slediti planiranim prora6unskim postavkam,
v skladu z veljavnimi predpisi za zagotovitev preglednosti porabe proradunskih sredstev
(investicue, vzdr2evanje, novogradnja, delitev sredstev neprofitnim organizacijam,...),
za izvedbo pladil radunov izvajalcem po opravljenih delih je potrebno zagotoviti ustrezno
dokumentacijo in pregled opravljenega dela (javna razsvetljava, zimska sluZba,
vzdrzevanje cest),
pri izvajanju nadrtovanih del in iskanju izvajalcev je potrebno slediti veljavni zakonodaji s
podro6ja javnih naro6il, ki se nanasa na zbiranje najugodnejsega ponudnika na podlagi
veljavnih sklepov Sveta Krajevne skupnosti PrimoZ,
pladevanje radunov za opravljena dela in storitve fizicnim osebam mora biti izveoeno v
skladu z veljavnimi predpisi,
prejeti raduni, naslovljeni na Krajevno skupnost PrimoZ, morajo biti v skladu z 82. dlenom
Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, 5t. 13/11-UpB3, ,1A111,78t11,
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38112, 83112 in 86/14), v katerem je dolodeno, da mora davdni zavezanec, ki dobavi
blago ali opravi storitev na ra6un navesti podatke kot jih navaja Zakon. Radunom pa
mora biti obvezno prilo2ena specifikacua za opravljena dela oziroma storitve, v
nasprotnem primeru se radun zavrne,
pisanje in objavljanje zapisnikov sej Sveta krajevne skupnosti naj bo usklajeno s 57.
Clenom Poslovnika Ob6inskega sveta Obdine Sevnica (Uradni list RS, St. 106/1 1, 33/14,
11115, 16/15-popr.).

Glani nadzornega odbora:

a

Vida Ribid
Rok Vodenik
Mojca Kuzmidki
JoZef 2nidarid
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Vro6iti:

-

Krajevni skupnosti Primo2,
iupanu Sredku Ocvirku
Obdinskemu svetu Obdine Sevnica.
v zadevo.

V vednost:
Oddelku za finance Ob6ine Sevnica

-

