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NADZORNI ODBOR
OBEINE SEVNICA

Stevilka: 032-0001 t201 5
Datum: 3.12.2015

Na podlagi 52. dlena Statuta Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 46115 - UPB) ter 29. 6lena
Poslovnika Nadzornega odbora Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 15/15) je Nadzorni odbor
Obdine Sevnica na 9. seji dne 2.12.2015 sprejel

POROEILO O OPRAVLJENEM NADZORU
POSLOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI STUDENEC
zA oBDOBJE 2013 lN 2014
/Porodilo je dokondni akt Nadzornega odbora Obdine Sevnica/
Nadzorni odbor v sestavi:
- Miran GRUBENSEK, predsednik nadzornega odbora
- vida RtBte suHoDoLeAN, dlanica
- Rok VODENIK, 6lan

-

ZNtonnte, 6tan
- Mojca KUZMleKl, dlanica
Jozet

Porodevatca: Miran GRUBENSEK in JoZef Zrulonnte

.

Predmet in 6as nadzora:
Nadzorni odbor je v skladu s svojim Letnim programom delaza leto 2015, opravil nadzor nad
poslovanjem Krajevne skupnosti Studenec.

Nadzor se je izvajal 15.10., 16.10. in 19.10.2015 v prostorih Obdine Sevnica, kjer je bila
pregledana dokumentacija, ki so jo predlo2ili odgovorni iz Oddelka za finance in predsednik
sveta KS. Pregledani so bilizapisniki sej Sveta KS Studenecza obdobje 2013 in 2014.
Naziv nadzorovanega organa:
Krajevna skupnost Studenec, Studenec 33, 8293 Studenec.
Odgovorna oseba nadzorovanega organa Jano5 JANC, predsednik KS Studenec.
Obseg, cilji in postopek nadzora:
Postopek nadzoraje temeljil na:
nadzoru nad razpolaganjem s premoZenjem obdine, nadzoru nad namenskostjo in
smotrnostjo porabe proradunskih sredstev in nadzoru finandnega poslovanja uporabnika
proradunskih sredstev, v okviru ugotavljanja zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter
ocenjevanja udinkovite porabe proradunskih sredstev,
pregledudokumentacije.

.

o

Cilj nadzora je bil:
preveriti namensko porabo proradunskih sredstev Obdine Sevnica v delu poslovanja,
ki se nana5a na KS Studenec za leti 2013 in 2014.

-

Pregled je bil izveden tako, da je bila pregledana poslovna dokumentacija KS Studenec za leti
2013 in 2014.
Nadzor sta opravila dva 6lana nadzornega odbora.

UVOD
Pravna podlage za izvedbo nadzora:
32. dlen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07-UPB2, 76108, 79109, 51110,
40112-ZUJF,14115 -ZUUJFO),44. dlen Statuta Obdine Sevnica (Uradni list RS,5t.46/15UPB), Letni program dela in nadzora za leto 2015 (51. 032-0001120152 dne 15.1.2015) in 28.
6len Poslovnika Nadzornega odbora Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 15/15)
lme organa v katerem se je opravil nadzor:

-

-

Krajevna skupnost Studenec, Studenec 33, 8293 Studenec, zakoniti zastopnik
predsednik sveta Jano5 JANC. KS Studenec je uporabnik proradunskih sredstev, katere
mora porabljati gospodarno, zakonito in udinkovito, kot to dolodajo normativni pravni akti
obcine,
KS Studenec ima kot organ upravljanja Svet KS,
KS Studenec nima redno zaposlene osebe,
finan6no knjigovodske posle po predloZitvi operativnih dokumentov izvala Oddelek za
finance Obdine Sevnica,
pri zagotovitvi potrebne dokumentacije KS Studenec in dodatnih pojasnil sta pri nadzoru
sodelovala Jano5 JANC, predsednik KS Studenec in Marjetka FLISEK, referentka za
krajevne skupnosti v Splo5ni sluZbi.

Datum nadzora in Stevilka sklepa:
Nadzor je bil izveden v dasu od 15.10.2015 do 19.10.2015 v prostorih Obdine Sevnica, na
Oddelku za finance, kjer je bila pregledana dokumentacija poslovanja Krajevne skupnosti
Studenec za leto 2013 in 2014. Zapisniki Sveta KS so bili pridobljeni na podlagi vpogleda na
spletno stran Obdine Sevnica, kjer so objavljeni zapisniki KS Studenec.
Nadzorni odbor Obdine Sevnica je na podlagi 28. dlena Poslovnika Nadzornega odbora Obdine
Sevnica (Uradni list RS, 5t. 15/15) na2. dopisni seji, ki je potekala od 26.10.2015 do vkljudno
27.10.2015 (do vkljudno 11. ure) obravnaval in sprejel Osnutek porodila o nadzoru poslovanja
Krajevne skupnosti Studenec za obdobje 2013-2014.
Sprejeti osnutek porodila je bil dne 27.10.2015 vrocen nadzorovani osebi.
Poslovnik Nadzornega odbora Obdine Sevnica doloda, da ima nadzorovana oseba pravico, da v
roku 15 dni od vro6itve vloZi odzivno poro6ilo pri nadzornem odboru. Zavlo2itev ugovora se
smiselno uporabljajo dolodbe Zakona o splo5nem upravnem postopku, ki urejajo postopek
pritoZbe na prvostopenjske odlodbe.
Nadzorovana oseba v predpisanem roku ni vloZila ugovora zoper sprejeti osnutek porodila, zato
je to poro6ilo dokondni akt Nadzornega odbora Ob6ine Sevnica.

-

Sklep nadzornega odbora Stevilka 032-00112015 z dne 16.09.2015

Namen in cilj nadzora:
Del poslovanja KS Studenec, kise nanaSa na namensko porabo proradunskih sredstev
Obdine Sevn ica za leti 201 3 in 201 4, z izrekom mnenja o pravilnosti poslovanja.

-

UGOTOVITVENI DEL
Pri nadzoru se je ugotavljala zakonitost in pravilnost poslovanja z obdinskimi javnimi sredstvi,
ter u6inkovitost in gospodarnost porabe omenjenih sredstev,
SploSne ugotovitve:
Krajevna skupnost Studenec ima dokaj ute6en nadin, ki omogoda z letnim nadrtom dolo6eno
porabo proradunskih sredstev. Dokumentiranje sklepov KS Studenec se izvaia s pisanjem
zapisnikov sej Sveta KS, ki so nato objavljeni na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

Nadzorni odbor ugotavlja, da KS Studenec udinkovito in gospodarno uporablja dodeljena
proradunska sredstva. Prav tako skrbi za premidna in nepremidna sredstva, ki so v lasti obdine.
Pomanjkljivosti so razvidne predvsem:
pri nevradanju radunov, ko le ti niso sestavljeni v skladu zZakonom o davku na dodano
rednost,
pri izvajanju postopkov kot jih dolodajo predpisi o javnem narodanju in izbiri
najugodnej5ega ponudnika,
pri pisanju zapisnikov v skladu z 57. 6lenom Poslovnika Ob6inskega sveta Obdine
Sevnica (Uradni list RS, 5t. 46/15 - UPB).
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Konkretne ugotovitve:
Ugotovljeno je bilo, da imajo nekateri raduni pomanjkljivo specifikacijo ali je sploh nimajo, pri
6emer ni moZno razbrati transparentnosti in verodostojnosti opravljenega dela. Ra6uni tudi niso
sestavljeni, kot to doloda Zakon o davku na dodano vrednost.
Predpisi, kiso bili krSeni:
Zgoraj navedene kr5itve niso v skladu z 82. dlenom Zakona o davku na dodano vrednost
(ZDDV-1-UPB3, 18111,78111, 38112, 83112 in 86114), v katerem je dolo6eno, da mora dav6ni
zavezanec,ki dobavi blago ali opravi storitev na radun navesti najmanj naslednje podatke:
(1) Davdni zavezanec, ki izda radun v skladu z 81. dlenom tega zakona, mora na ra6unu navesti
naslednje podatke:
1. datum izdaje raduna;
2. zaporedno Stevilko, ki omogoda identifikacijo ra6una;
3. identifikacijsko Stevilko za DDV, pod katero je davdni zavezanec dobavil blago ali storitev;
4. identifikacijsko Stevilko za DDV kupca oziroma narodnika, pod katero je kupec ali narodnik
prejel dobavo blaga ali storitev, za katero je dolZan pladati DDV, ali je prejel dobavo blaga v
skladu s 46. dlenom tega zakona;
5. ime in naslov davdnega zavezanca in njegovega kupca ali narodnika;
6. kolidino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev;
7. datum, ko je bila opravljena dobava blaga, ali datum, ko je bila storitev opravljena oziroma
kondana, ali datum, ko je bilo opravljeno predpladilo iz 4. in 5. todke prvega odstavka 81. 6lena
tega zakona, de se ta datum lahko dolodi in je razliden od datum a izdale raduna.

Pregledani so bilizapisniki sej sveta KS Studenec:
Zapisniki sej sveta KS Studenec za leto 2013 in 2014 so napisani v elektronski obliki in
objavljeni na spletni strani Obdine Sevnica. Zapisniki obsegajo glavne vsebinske podatke o
poteku in delu sveta na seji. Vendar ne vsebujejo podatke o posameznih glasovanjih kakor je
zapisano v 57. dlenu Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Sevnica.
Navajamo 57. ilen, ki pojasnjuje pisanje zapisnika se7'e svefa in sicer:
O vsakisel svefa se pise zapisnik. Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seii, zlasti pa
podatke o navzoinosti ilanov sveta na seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti ilanov
syefa, o udele1bi vabljenih, predstavnikov javnosti in obianov na seji, o spreietem dnevnem

redu, navedbo imen razpravliavcev, kratek povzetek skupne razprave, podatke o predtogih
sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predtogih in o sklepih, ki so bili spreieii, o vien
postopkovnih odloiitvah predsedujodega in svefa ter o statisdih komis'rje za praivne in sploilne
zadeve o postopkovnih vpraSanjih. Zapisnik je potrebno pritoiiti vabilu in'gradivu, ki'je bilo
predloieno oziroma obravnavano na seji.

PRIPOROCIU IN PREDLOGI
podlagi opravljeneganadzora nad poslovanjem Krajevne skupnosti Studenecza leti 2013 in
2014 - namenska poraba proradunskih sredstev Obdine Sevnica in po pregledu dokumentacije,
nadzorni odbor ni ugotovil bistvene kr5itve pozitivnih pravnih predpisov, ki bi povzrodile Skodo
ali posebno nenamensko porabo proradunskih sredstev. Pri poslovanju krajevne skupnosti
Studenec pa se ugotavljajo pomanjkljivosti in nekatere formalne in vsebihske napake v
postopkih, kijih je potrebno odpraviti.
N-a

V izogib bododih kr5itev veljavnih predpisov poslovanja Krajevne skupnosti Studenec Nadzorni

odbor Obdine Sevnica povzema:
za izvedbo pladil radunov izvajalcem po opravljenih delih je potrebno zagotoviti ustrezno
dokumentacijo in pregled opravljenega dela (zimska slu2ba, vzdr2evanje cest),
pri izvalaniu nadrtovanih del in iskanju izvajalcev je potrebno slediti vefavni zakonodaji s
podrodja javnih narodil, ki se nana5a na zbiranje najugodnejSega ponudnika na podlagi
veljavnih sklepov Sveta KS Studenec,
prejeti raduni, naslovljeni na Krajevno skupnost Studenec, morajo biti v skladu z 82.
dlenom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS,5t. 13/11-UpB3. 1g111,
78/11,38112,83112 in 86114), v katerem je dolodeno, da mora davfni zavezanec, ki
dobavi blago ali opravi storitev na radun navesti podatke kot jih navaja Zakon. Radunom
pa mora biti obvezno priloZena specifikacija za optavljena dela oziroma storitve, v
nasprotnem primeru se ra6un zavtne,
pisanje zapisnikov sveta sej krajevne skupnosti naj bo usklajeno 57. dlenom
Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Sevnica (Uradni list RS, 46115 - UpB).
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Rok Vodenik
Mojca Kuzmidki
JoZef 2nidari6,
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Vroditi:

-

Krajevni skupnosti Studenec,
Zupanu Sredku Ocvirku,
Obdinskemu svetu Obdine Sevnica,
v zadevo.

V vednost:
Oddelku za finance Obdine Sevnica.

-

Predsednik
Miran Gruben5ek

odbora:

