oBirNA SrraR.re pru .rolS.tn
NADZORNI ODBOR
Askeraev tlg 12
3240 Smarje pri Jelsah
Telefon: 03/ 81 71 600
E-poSta: obcina@smarje.si

Stevilka: 0322-OOO7 l2O1 6
Datum: 17. november 2016

LETNO POROCILO NADZORNEGA ODBORA OBEINE SUNRIC PRI JELSAH
Na podlagi 49. dlena Statuta Obdine Smarje pri JelSah (Uradni list RS, 5t. 3512O1O,59/2015)
podajamo naslednje poro6ilo o delu Nadzornega odbora v letu 201 5.

Nadzorni odborje bil konstituiran na '1. seji Nadzornega odbora, 21. januarja 2015. V letu
2015 je deloval kot je bil prvotno konstituiran razen ene 6lanice, ki je podala pisno odstopno
izjavo, ki jo naknadno nadomestila druga dlanica.
Nadzorni odbor obdine je najvi5ji organ nadzora javne porabe v obdinl in opravlja nadzor nad
razpolaganjem s premoZenjem ob6ine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
ob6inskega proraduna, nadzoruje finandno poslovanje uporabnikov ob6inskih sredstev
(obdinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij, druStev).

V letu 20'15 so 6lani Nadzornega odbora imeli osem (8) rednih sej na katerih so obravnavali
pet (5) nadzorov porabe finan6nih sredstev, od katerih je bil eden (1) na predlog Ministrstva
za izobraaevarye, znanost in Sport, lnspektorata RS za Solstvo in Sport. Ker drugih pobud za
izredni nadzor ni bilo, smo izvedli 5e Stiri (4) nadzore po programu dela NO za leto 2015.
V nadaljevanju navajamo ustanove, kjer se je izvedel nadzor, in sicer:

'1. JZ Otro5ki vrtec Smarje pri Jel5ah
Pri nadzoru porabe javnih sredstev v JZ Otro5ki vrtec Smarje pri JelSah je obstajal sum
storitve kaznivega dejanja. Na podlagi 47. 6lena Sta-tuta Ob6ine Smarje pri Jel5ah in
31. 6lena Poslovnika Nadzornega odbora Ob6ine Smarje pri JelSah se je zadeva
posredovala pristojnemu organu, to je Policijski postaji Smarje pri Jel5ah, v nadaljnje
reSevanje.

2.

Zakljuini ra6un proracuna Obiine Smarje pri Jeliah za leto 2014

Pri nadzoru Zaklju6nega raduna proraduna obdine Smarje pri Jeliah za leto 2014 sta bila
podana naslednja predloga, in sicer:
- organi Obdine Smarje pri JelSah morajo pri izvajanju svojih nalog spostovati sprejete
obdinske akte. Ce ti akti vsebujejo neracionalne ukrepe, za katere ni izrecne
zakonske podlage, kot je npr. zahteva po objavah informacij za obdane v Uradnem
listu Republike slovenije, je potrebno pred spremembo ravnanja ob6inskih organov
spremeniti obdinske akte in

-

v primeru pripravljanja javnih razpisov je potrebno komisijo imenovati ie pred objavo
razpisa, ker je ena od pomembnih nalog komisije tudi, da preveri vsebino razpisne
.
dokumentacije in oceni ali je na njeni podlagi mogode pridakovati uspeino izvedbo
razpisa.
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3.

Nadzor finandnega poslovanja Razvojne agencije Sotla v letu 2014

Pri nadzoru so bili podani naslednji predlogi, in sicer:
finan6ni, delovni in kadrovski na6rt Razvojne agencije Sotla, naj se odda v rokih in v
skladu z navodili, ki ga izdajo pripravljavci obdinskega prora6una (pravna podlaga:
13. dlen Zakona o javnih financah) in
v primeru, da se projekt Spirit ne realizira v letu 2015, naj se opravi popravek aktivnih
6asovnih razmejitev.

-

-

4.

Nadzor finandnega poslovanja Krajevne skupnosti Smarje pri JelSah v letu 2014

Pri nadzoru niso bile ugotovljene pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti.

5.

Nadzor finanEnega poslovanja Krajevne skupnosti Kristan Vrh v letu 2014

Pri nadzoru niso bile ugotovljene pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti.

V finan6nem planu za leto
postavki:
prora6unski
2015
02004 Dejavnost nadzornega odbora planirano
1.750,00 EUR, porabljenih pa je bilo 1.219,18 EUR.
Nadzorni odbor je porabil finandna sredstva v okviru planiranih.
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Zupanu Ob6ine Smarje pri Jel5ah g. Stanislavu Sketu
Obe inskemu svetu ObCine Smarje pri JelSah
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