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Na podlagi 52.6lena Statuta Ob6ine Sevnica (Uradni list RS, 5t.63/1 1,10311,2214,8/15) ter
29. 6lena Poslovnika Nadzornega odbora Ob6ine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 15/15) je Nadzorni
odbor Obdine Sevnica na 5. seji dne 15.4.2015 sprejel

POROEILO O OPRAVLJENEM NADZORU
POSLOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZABUKOVJE
zA oBDOBJE 2013 lN 2014
/Porodilo je dokondni akt Nadzornega odbora Obdine Sevnica/
1. Nadzorni odbor v sestavi:
Miran GRUBENSEK, predsednik nadzornega odbora
vida RlBle suHoDoLcAN, clanica
Rok VODENIK, dlan
Jozef ZNIDARIC, dlan
Mojca KUZMleKl, dlanica

-

2. Poroeevalci: Miran GRUBENSET, vida RIBIC SUHoDoLeAN in Rok VODENIK.
3. lme nadzorovanega organa:
Krajevna skupnost Zabukovje, Zabukovje nad Sevnico 16d, 8292 Zabukovje, zakoniti zastopnik
predsednik krajevne skupnosti je JoZe Baumkirher.

UVOD
Nadzorni odbor Obdine Sevnica je na podlagi 32. 6lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, St. 5t. 94t07-UP82,76108,79t09,51110,40112-ZUJF, 14115-ZUUJFO),44. in 52 dlena
Statuta Obdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 63/1 1 103111 , 22114, 8/15) kot najvisji organ
nadzora javne porabe v obdini pristojen za nadzot nad razpolaganjem s premo2enjem obdine,
nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proradunskih sredstev in nadzor finandnega

,

poslovanja uporabnikov prora6unskih sredstev, v okviru katerega ugotavlja zakonitost in
pravilnost poslovanja ter ocenjuje u6inkovitost in gospodarnost porabe proradunskih sredstev.
Nadzorni odbor Ob6ine Sevnica je s Sklepom o izvedbi nadzora nad poslovanjem Krajevne
skupnosti Zabukovje (5t. 032-0001/2015 z dne 27.1.2015) dolo6il, da se opravi nadzor
posiovanja Krajevne skupnosti Zabukovje za obdobje 2013-2014, in sicer v delu, ki se nana5a
na namensko porabo sredstev, ki jih krajevna skupnost prejema iz prora6una Obdine Sevnica.
Za izvedbo nadzora so bili z navedenim sklepom zadolieni Miran Gruben$ek, Vida Ribid
Suhodoldan in Rok Vodenik.
Nadzor je bil izveden v dneh 17.2.2O15 in 18.2.2015 v prostorih Ob6ine Sevnica in na Oddelku
za finance, kamor je Joie Baumkirher, predsednik Krajevne skupnosti Zabukovje, dostavil
predsednikom, ki je pojasnil
dokumentacijo. Dne 26.2.2015 je bil opravljen razgovor
posamezna nepoznana dejstva oziroma nejasnosti.

s

Nadzorni odbor Obdine Sevnica je na podlagi 28. 6lena Poslovnika Nadzornega odbora Ob6ine
sevnica (uradni list RS, 5t. 15/15) na 4. seji dne 24.3.2019 obravnaval in sprejel osnutek
poro6ila o nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Zabukovje za obdobje 2013-2014.
Sprejeti osnutek poro6ila je bil dne 25.3.2015 vro6en nadzorovani osebi.
Poslovnik nadzornega odbora Ob6ine Sevnica doloda, da ima nadzorovana oseba oravico. da v
roku 15 dni od vroditve vloZi odzivno porodilo pri nadzornem odboru. Za vloiitev ugovora se
smiselno uporabljajo dolodbe zakona o splosnem upravnem postopku, ki urejajo postopek
prito2be na prvostopenjske odlodbe.

Nadzorovana oseba v predpisanem roku ni vloZila ugovora zoper sprejeti osnutek poro6ila, zato
je to porodilo dokondni akt Nadzornega odbora Obdine Sevnica.

UGOTOVITVENI DEL
Pri nadzoru se je ocenjevala zakonitost in pravilnost poslovanja z ob6inskimi javnimi sredstvi,
ter udinkovitost in gospodarnost porabe omenjenih sredstev.
Splo5ne ugotovitve
Krajevna. skupnost Zabukovje ima transparenten in dokaj uteden nadin, ki omogoda u6inkovito

in z letnim nadrtom dolo6eno porabo prora6unskih sredstev. Dokumentiranje sklepov Sveta
krajevne skupnosti je razvidno iz korektnih zapisnikov. Njihovo nadzor in izvajanje opravlja
predsednik sveta.

Nadzorni odbor ugotavlja, da Kralevna skupnost Zabukovje udinkovito in gospodarno uporablja
dodeljena proracunska sredstva. Prav tako skrbno skrbi za premidna in nepremidna sredstva. ki
so v lasti ob6ine.

Pomanjkljivosti so razvidne predvsem
posamezne storitve.

pri nadzoru in sprejemanju radunov za

opravljene

Konkretne ugotovitve:

l.

Pregfed sprejetih in izdanih radunov zaleto 2013 in 2014
Ugotovljeno je bilo, da imajo nekateri ra6uni pomanjkljivo specifikacijo, pri demer ni mo2no
razbrati transparentnost in verodostojnost opravljenega dela. Ra6uni tudi niso sestavljeni, kot to
dolo6a Zakon o davku na dodano vrednost in Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost.

2. Pregled zapisnikov sej Sveta KS Zabukovje za leto 2013 in 2014
Ugotovljeno je bilo da so zapisniki pisani v skladu z dolodili 57. dlena Poslovnika Ob6inskega
sveta ob6ine sevnica (Uradni list RS, 5t. 106/11, 33114, 11t'ls). zapisniki obsegajo vsebine deta
na seji, podatke o navzodih 6lanih, sklepe o sprejetju dnevnega reda, sklepe in transparentnost
glasovanja za posamezne sklepe.

3. Pregled odredb za nakazilo dotacij
ugotovljeno je bilo, da ima vsaka odredba potrebno dokumentiranje: prognjo zaprositelja, sklep
sveta krajevne skupnosti, obvestilo o odloditvi krajevne skupnosti in nato se odredbo za
izpladilo. Vsi dokumenti si datumsko sledijo v razumnem so sledstvu.

4,

Pregled izvedb javnega narotila
lz dokumentacije je bilo ugotovljeno, da naro6ila zajemajo dokumente, ki so potrebni v skladu z
veljavno zakonodajo: povabilo k oddaji ponudbe, porodilo o oddaji naro6ila, zapisnik o odpiranju
ponudb ter po tri ponudbe zainteresiranih ponudnikov.

PRIPOROEILA IN PREDLOGI
Na podfagi opravljenega nadzora nad poslovanjem Krajevne skupnosti Zabukovje za leti 2013
in 2014 namenska poraba prora6unskih sredstev Obdine Sevnica in po pregledu
dokumentacije, nadzorni odbor ni ugotovil bistvene kriitve pozitivnih pravnih predpisov, ki bi
povzrodile $kodo ali posebno nenamensko porabo prora6unskih sredstev. Pri poslovanju
Krajevne skupnosti Zabukovje pa se ugotavljajo pomanjkljivosti in nekatere formalne in
vsebinske napake v postopkih, ki jih je potrebno odpraviti.

-

predsednikom sveta KS Zabukovje in
Nadzorni odbor je 2e razgovoru
konkretnih
ugotovitvah navajal priporodila oziroma predloge za pravilno ravnanje. V izogib bodocih krsitev
veljavnih predpisov poslovanja Krajevne skupnosti Zabukovje, Nadzori odbor Obdine Sevnica
povzema:
zagotovljena mora biti transparentnost in nadrtna poraba proradunskih postavk, ki jih
krajevna skupnost realizira, pri 6emer ne sme prihajati do evidentnih odstopanj,
pri poravnavi radunov je potrebno dosledno slediti planiranim proradunskim postavkam,
v skladu z veljavnimi predpisi za zagotovitev preglednosti porabe proradunskih sredstev
(investicije, vzdrZevanje, novogradnja, delitev sredstev neprofitnim organizacijam,...),
za izvedbo pla6il radunov izvajalcem po opravljenih delih je potrebno zagotoviti ustrezno
dokumentacijo in pregled opravljenega dela (storitve, zimska sluiba, vzdr2evanje cest),
prejeti raduni, naslovljeni na Krajevno skupnost Zabukovje, morajo biti v skladu z 82.
dlenom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, 5t. 13/11-UpB3, ,18/11,
78111, 38112, 83112 in 86114), v katerem je dolo6eno, da mora davdni zavezanec, ki
dobavi blago ali opravi storitev na ra6un navesti podatke kot jih navaja Zakon. Radunom
pa mora biti obvezno priloZena specifikacija za opravljena dela oziroma storitve, v
nasprotnem primeru se radun zavrne.
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6lani nadzornega odbora:
Vida Ribid

Predsednik

o',rf

Rok Vodenik

Mojca Kuzmidki

Joief 2nidari6

Vro6iti:

-

Krajevni skupnosti Zabukovje,

iupanu Sredku Ocvirku
Obdinskemu svetu Obdine Sevnica,
v zaoevo.

V vednost:
Oddelku za finance Obdine Sevnica

-

Miran GrubenSek

