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Zadeva: Poročilo o delu nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2019

Spoštovani!
V skladu z 55. členom Statuta Občine Sevnica( Uradni list RS, ŠT. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18)
vam posredujemo poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2019.
Nadzorni odbor je spremljal proračunsko poslovanje Občine Sevnica in tudi vse obravnave
vezane na zaključni račun in polletno poročilo o izvrševanju proračuna.
Nadzorni Odbor je imel devet sej, od katerih je bila zadnja deveta dopisna.

Na podlagi Letnega plana dela Nadzornega Odbora občine Sevnica za leto 2019 (št. 0320001/2019, z dne 13.3.2019) smo člani nadzornega odbora opravili naslednje nadzore:
-nadzor nad ravnanjem s premoženjem Občine Sevnica v letu 2018
- nadzor zaključnega računa Občine Sevnica za leto 2018 (posamične proračunske postavke)
-nadzor poslovanja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2018
-nadzor poslovanja Krajevne skupnosti Blanca za obdobje 2018
- nadzor zaključene investicije obnove križišča Veliki Cirnik

1) Nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine Sevnica v letu 2018
Nadzorni odbor Občine Sevnica je opravil nadzor nad delom poslovanja, ravnanja s
premoženjem Občine Sevnica v letu 2018. Po pregledu dokumentacije je Nadzorni odbor
ugotovil odstopanje pri primerjavi načrta pridobivanja nepremičninskega načrta premoženja za
leto 2018 s poročilom o realizaciji pridobivanja nepremičninskega načrta za leto 2018 in načrta
razpolaganja z nepremičninskim premoženjem za leto 2018 s poročilom o realizaciji načrta
razpolaganja za leto 2018. Pojasnjeno nam je bilo, da pri pripravi načrta ravnanja s
premoženjem, posebno pri nakupih ali prodaji nepremičnin večjih vrednosti, ne razpolagajo
vedno z ustreznimi podatki o vrednosti nepremičnin. Do teh razlik prihaja zaradi posplošenih,

oziroma orientacijskih vrednosti nepremičnin, ki jih predvideva tudi zakon in ocene po GURSU,
ter kasnejših realnih cenitev pri realizaciji nakupov. Prav tako do razlik prihaja tudi zaradi
realizacije plačila kupnin, kjer je lahko pri večjih poslih kupnina plačana v dveh koledarskih
letih, planirana pa je bila v enem itd..
V načrtu so bile planirane tudi večje investicije, ki zaradi različnih razlogov niso bile realizirane
(npr. odkup Krevljeve, Lipovškove hiše). Nekoliko na realizacijo, oziroma njeno končno sliko
vpliva tudi neodzivnost strank v vseh fazah postopka. Po vseh teh obrazložitvah Nadzorni
odbor ugotavlja, da se je z delom nadziranega premoženja Občine Sevnica v letu 2018
ravnalo gospodarno in ni ugotovljenih nikakršnih nepravilnosti.

2) Nadzor zaključnega računa Občine Sevnica za leto 2018
Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto
2019. Pri nadzoru smo opravili vpogled v postavko oddelek za družbene dejavnosti in sicer
gradnje in vzdrževanje osnovnih šol, nakup opreme za telovadnice in športnih objektov, ter
ureditev male telovadnice v osnovni šoli Sevnica. Oddelek za okolje in prostor, urbanizem in
geodetske storitve. Tu smo pregledali parcelacije, cenitve in druge podobne storitve. Pregledali
pa smo tudi oddelek za okolje in prostor, in sicer investicijsko vzdrževanje gozdnih poti in
izboljšave.
Na podlagi opravljenega nadzora nad zaključnim računom Občine Sevnica in po pregledu
delne dokumentacije, nadzorni odbor ni ugotovil kršitve pravnih predpisov, ki bi povzročili
škodo ali posebno namensko porabo proračunskih sredstev. Proračunska sredstva se
učinkovito in gospodarno porabljajo. Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja tudi da je
dokumentacija, ki se nanaša na zaključni račun Občine Sevnica za leto 2018 urejena in
arhivirana.

3) Nadzor poslovanja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2018
Pri nadzoru smo ugotavljali smotrnost in pravilnost porabe proračunskih sredstev, prejetih iz
proračuna Občine Sevnica, za urejanje javnih površin, na osnovi sklenjene pogodbe o
izvajanju javne gospodarske službe. Opravljen je bil tudi nadzor dokumentacije za nabavo
osnovnih sredstev na postavki javne površine v letu 2018 ter vsa spremljajoča dokumentacija.
Ugotovili smo da Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica izvaja urejanje javnih površin na
osnovi sklenjene pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe z Občino Sevnica. Na osnovi
temeljitega pregleda vse dokumentacije Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja da Javno
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica smotrno in racionalno porablja sredstva prejeta iz proračuna
Občine Sevnica.

4) Nadzor poslovanja Krajevne skupnosti Blanca za obdobje 2018
Nadzorni odbor Občine Sevnica je pregledal vso dokumentacijo, poslovanja KS Blanca za leto
2018. Ugotovili smo da imajo utečen način porabe proračunskih sredstev, podprt z vso
potrebno spremljajočo z zakoni predpisano dokumentacijo. Ugotovili smo da KS Blanca
načrtovano in preudarno pristopa k projektom kateri so za krajane pomembni. Zelo smotrno
in koristno porablja dodeljena proračunska sredstva za izboljšanje kvalitete bivanja svojih
krajanov. Pri tem pa ne kršijo nobenih bistvenih pravnih predpisov, ki bi povzročali škodo ali

posebno nenamensko porabo proračunskega denarja. Vsa spremljajoča dokumentacija je
zgledno urejena in arhivirana.

5) Nadzor zaključene investicije obnove križišča Veliki Cirnik
Člani Nadzornega odbora Občine Sevnica smo pregledali zaključeno investicijo obnove
križišča Veliki Cirnik. Pregledali smo vso dokumentacijo in se usmerili na ugotavljanje
upoštevanja predpisov in občinskih odlokov na tem področju. Preverili smo načrtovanje
investicije, zakonitosti in pravilnosti izvedbe javnega naročila, izvedbe investicije, pravilnost
vrednotenja posameznih postavk investicije in nadzora investicije. Nadzorni odbor Občine
Sevnica ugotavlja, da je dokumentacija , ki se nanaša na zaključeno investicijo obnove križišča
Veliki Cirnik, zgledno urejena in pregledna z pripadajočimi gradbenimi dnevniki ter arhivirana.
Nadzorni odbor Občine Sevnica ni ugotovil nikakršnih nepravilnosti ali kršenja pravil pri porabi
proračunskega denarja Občine Sevnica.

Nadzorni odbor pri pregledu nadzorovanih objektov ni ugotovil nepravilnosti, zato tudi ni izdal
nikakršnih konkretnih priporočil.

V skladu z 58. členom Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15- UPB, 17/17 in 44/88)
in Pravilnikom o plačah in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov
delovnih teles občinskega sveta, članov svetov, krajevnih skupnosti in drugih občinskih
organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 37/15) je odbor za izvedbo programa dela v letu
2019 porabil 4.798,00 EUR sredstev.

Alojz Guček
predsednik Nadzornega odbora
Občine Sevnica

Vročiti:
- Občinski svet Občine Sevnica,
- županu,
- v spis.

