
Na podlagi 38. dlena Statuta Obdine Smarje pri JelSah (Uradni list RS, 5t. 35/20l O, 59/2015)
in 18. dlena Poslovnika Nadzornega odbora Obdine Smarje pri Jel5ah, z dne 8. 4. 2015 je
Nadzorni odbor Obdine Smarje pri JelSah sprejel

OBCINA SUAN.IE PRI JELSAH
NADZORNI ODBOR
A5ker6ev trg 12
3240 Smarje pri JelSah
Telefon: 03/ 8'l 71 600
E-poSta: obcina@smarje.si

Stevilka: O322-OOO2|2017 -3
Datum: 2'1. 06. 2017

POROEILO O NADZORU FINANANENEGA POSLOVANJA
KRAJEVNE SKUPNOSTI SEUTVIO PRI GROBELNEM ZA LETO 2016

Poro6ilo je dokon6ni akt Nadzornega odbora Obdine Smarje pri Jel5ah

'1. Nadzorni odbor Obdine Smarje pri JelSah, v sestavi:
- Darinka Komeridki, mag. manag., predsednica

- Ana Novak, podpredsednica

- Silva Vre6ko, dlanica

- Polona Kokot, dlanica

- mag. Silvo Skornik, dlan

2. Porodevalka: Darinka Komeridki, mag. manag

3. lzvedenec: Za potrebo izvedbe nadzora ni bilo potrebno imenovati dodatnega
izvedenca.

4. lme nadzorovanega organa
KS Sentvid pri Grobelnem
Predsednik KS Branislav Zogan
Sentvid pri Grobelnem 30
3231 Grobelno

5. Nadzoruje se zakonitost in pravilnost poslovanja z obdinskimi javnimi sredstvi
KS Sentvid pri Grobelnem - redni nazor.

5. Datum nadzora: 8. 5. 2017
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l.{ Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Predsednik KS je g. Branislav Zogan, ki je bil izvoljen na zadnjih volitvah. Slevilo prebivalcev
KS Sentvid pri Grobelnem je 1.554, ki bivajo na '16,2 km2, in to v naslednjih naseljih:
BodriSna vas, Bodre2, Gornja vas, Grobelno-del, Lipovec, Platinovec, Spodnja Ponkvica,
Spodnje Selce, Sentvid pri Grobelnem ter Zavrse pri Grobelnem.

1.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor poslovanja KS Sentvid pri Grobelnem za lelo 2016 je izveden na podlagi naslednje
pravne podlage:

- Statut obdine Smarje pri Jelsah (Uradni list RS, 5t. 35i10, 59/15),

- Poslovnik Nadzornega odbora Obaine Smarje pri Jel5ah, sprejet 8.4.2015,
- Pravilnik o obveznih sestavinah poroeila nadzornega odbora obdine (Uradni list RS,

st. 23i09),

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 5t. 1 1/1 'l - uradno predi5deno besedilo
14113 - popruvek 101i 13),

- Pravilnik o pla6ah in pla6ilih obdinskih funkcionarjev in nagradah dlanov delovnih teles
obdinskega sveta ter dlanov drugih obdinskih organov ter o povradilih stroSkov v
Obdini Smarje pri Jel5ah (Uradni list RS, St. 1 12107),

- Povpredna plada za december 2015 za javni sektor in gospodarstvo (Vir: SURS),
- Zakon o javnem narodanju - 3 (Uradni list RS,3t.91/15).

Namen in cilj nadzora je ugotovitev zakonitosti in pravilnosti poslovanja z ob6inskimi javnimi
sredstvi oziroma ali so sredstva porabljena po planu in na kaksen nadin potekajo pladila
predsedniku Krajevne skupnosti.

2. UGOTOVITVE

1.3 Sklep o izvedbi nadzora

Nadzorni odbor Obdine Smarje pri Jel5ah je na 13. redni seji, dne 21. 12.2016 sprejel
Program dela nadzornega odbora Obdine Smarje pri JelSah za leto 2017 . V okviru programa
je tudi pregled o nadzoru KS Sentvid pri Grobelnem.

1.4 Namen in cilj nadzora

Opravljen je bil pregled finan6nega poslovanja KS Sentvid pri Grobelnem, to je na podlagi
prora6una in zaklju6nega ra6una Ob6ine Smarje pri JelSah za leto 2016.

a) Javna finandna sredstva so bila porabljena v skladu s planom in v okviru razpoloZljivih
sredstev.

b) Letna nagrada predsedniku KS Sentvid pri Grobelnem je bila izpladana v skladu s
pravilnikom.

Poroievalki je bila na voljo vsa knjigovodska dokumentacija, ki se nana5a na predmet
nadzora v KS Sentvid pri Grobelnem.

Po pregledu prejete dokumentacije je bil sestavljen Osnutek porodila o nadzoru, ki ga je
Nadzorni odbor obravnaval na svoji 15. seji, dne 24. maja 2017 in je bil kasneje, skladno z
dolodbami 1,l. dlena Pravilnika o obveznih sestavinah porodila nadzornega odbora ob6ine,
posredovan nadzorovanemu organu.
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Priporoiila in predlogi

Nadzorni odborje na svoji 16. seji, 2'1. 6.2017, ugotovil, da ni prejel odzivnega porodila.
Sprejeto je bilo priporobilo, da se pripravi Navodilo o izvajanju porabe javnih sredstev, in to
za vse krajevne skupnosti. Navodilo naj vsebuje postopke izvajanja porabe finandnih
sredstev (narodanje blaga in storitev, narodilnice, dobavnice).

Poro6evalka pri nadzoru ni uporabljala posebnih standardov, metod ali drugih pravil

e lani Nadzornega odbora:

1 . Darinka Komerieki, mag. manag., pre

2. Ana Novak, podpredsedni
"'\

Vroeiti

3. Silva Vreiko, dlanica

Zupan Obdine Smarje pri JelSah, g. Stanislav Sket
ObCinski svet Obeine Smarje pri JelSah

rinka Ko manag.
sednica nadzornega odbora
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