NADZORNI ODBOR OBČINE ŽELEZNIKI

Datum: 7. 12. 2015
Št.: 060-9/2015-

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Železniki (Ur. list RS, štev. 88/2015) in 26. čl.
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Železniki (v nadaljevanju poslovnik) je
Nadzorni odbor Občine Železniki na 3. korespondenčni seji dne 7. 12. 2015 sprejel:

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAMENSKOST PORABE
PRORAČUNSKIH SREDSTEV V KS DRAŽGOŠE – RUDNO.

1. nadzor so opravili člani nadzornega odbora v sestavi:
Janez Pegam
Franci Mihelčič
Janez Thaler
2. poročevalec:
Janez Thaler
3. ime nadzorovanega organa:
KS Dražgoše - Rudno
UVOD
Nadzorni odbor je na seji dne 4. 7. 2015 na podlagi 17. člena poslovnika sprejel
sklep, da se v letni plan dela za leto 2015 uvrsti nadzor Namenskost porabe
proračunskih sredstev v KS Dražgoše - Rudno, da se obseg nadzora nanaša na leta
1010 do 2014, da nadzor izvršijo člani nadzornega odbora: Franci Mihelčič, Janez
Pegam, Štefan Bertoncelj in Janez Thaler. Čas izvedbe nadzora je bil predviden v
mesecih september in oktober 2015. Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti
poslovanja.
UGOTOVITVE
Člani nadzornega odbora smo v postopku pregledovali zapisnike sveta KS in
shranjene račune.

Poudarek pri izvajanju nadzora je bil, preveriti pravilnost porabe sredstev, ki jih
krajevna skupnost pridobiva za izvedbo določenih nalog v svojem okolju, iz
proračuna občine Železniki.
Ugotovitve ob pregledu:
iz zapisnikov sveta KS in shranjenih računov je razvidno, da se sredstva pridobljena iz
občinskega proračuna porabljajo za namene, kot so bila pridobljena. Ostanki
sredstev pa so porabljeni v skladu z sklepi sveta KS. Ugotovljena je bila
pomanjkljivost, da sredstva pridobljena iz občinskega proračuna niso bila razdeljena
po kontih, kjer bi se jasno videlo koliko sredstev pripada VO Rudno in koliko VO
Dražgoše. Iz zapisov tudi ni mogoče natančno razbrati, koliko sredstev je bilo
porabljenih za posamezni VO.
Predsednici KS smo predlagali, da sredstva delijo po enakem ključu, kot so
pridobljena iz občinskega proračuna. Predlagali smo tudi, da zaradi večje
transparentnosti interno vodijo ločena računa za VO Rudno in VO Dražgoše.
Predsednica se je z predlogom strinjala in nam pojasnila , da so letošnji predlog
proračuna že izdelali na tak način.
MNENJE
Nadzorni odbor ugotavlja, da so v KS Dražgoše - Rudno, sredstva pridobljena iz
občinskega proračuna, porabljena za namene, kot so bila pridobljena. Ostanki
sredstev pa so porabljeni v skladu z sklepi sveta KS. Predsednica sveta KS se je tudi
strinjala z predlogom NO, o načinu vodenja računovodstva v prihodnosti.
Nadzorni odbor zato, v skladu z določbo 28. člena poslovnika daje, k namenskosti
porabe proračunskih sredstev v KS Dražgoše - Rudno, pozitivno mnenje brez
pridržkov.

Člani NO

Predsednik NO

Janez Pegam
Janez Thaler
Franci Mihelčič
Štefan Bertoncelj
Vročiti:
-

županu,
predsednici sveta KS Dražgoše - Rudno,
arhiv.
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