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POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
ISICI

UČNEGA RAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 2014

Šievilku Oba- 8/204Y-

Sira/410.22016

Nadzorna odbor

olačiaa STPAIA

No podlogi 32. člena Statuta Občine Straža in 22. člena Poslovnika o delu Nademoegn odbora
Obč Snaga j 1 &sinu odbor Občina Shaža, na svoji S seji dne 15.12.2015 aPrejel Osnutek
poročila o opravljenem nadzaru meljuancga računa Občine Studa za leto 2014.
l-NADZORNIODBOR V SESTAVI
-

Anita Avber Salopellipredsednica Nadzomcga orlicura
Anamarija Taljat, članieaNadzomcga
Tains Vintar, članica Nadzornega odbora

2. NADZOROVANA PRAVNA OSEBA DC ODGOVORNA OSEBA
-

Nadzorovana armee osebe Oleina Siteža Ulica talcev 9, 8351 STRAŽA
Odgovorna osni» nadzorovanega argent I/ubilKrkine Znam

3, S1CLEP O IZVEDBI NADZORA
Na Podlagi %Idama Nadzornaga odbon Občine Straža L 3/2015 z dne 23. 3.2015 in dodanega
sklepa o razštvi nadzora t 900010-912th 5-3 z dne IP. L 2015 je Nami odbor Občine Straža
opravil nadzor Zakljunnaga računa Občine Strahi skladno s Programom dola nadzomega arlhom
l M 111I 5 ' Wenn o razeritvi nadzora. Nadzor jc MIRI od 0810.2015 do
Oba" Straža

3.1. Obseg, dJ1 h pastopek nadzora
Postopek nadzora jc Rudni na
Pregkdo predloga Odloka n zaključnem računu proračuna Občine Straža m leto 2014 ta
Zaključnega mlina Občine Sireča za leti 2014, ki je sestavljen iz splidnzga dela in
posebnega dela ter obrazložitve
Pregledu Alta o sistemizaciji delovnim mest in Kataloga delovnih mem m pogodb ei
zasmolite;
Preglodu sklepov o določitvi plač župane.
Pregledu najemne pogodbe za najem poslovne prostore Občine Straža od PGD Vavta vas;
Pregledu kajinovadskih list, seznamov iz aplikacij občina in dokazil o opravlionni
denarnih lianzakcijah ki so podlaga za porabo in pidobitev proračunskih srednev v letu
2014;
Omejitvi predmeta nadzora na porabi) snubitev v okviru posameznih proračunskih postavk
2.110traj pOdtOčij;
Pojasnilih Zarnikov poslinili v oblim pogleda OfiWnalrl Toimmullecila in Pim° na
ugotovitvah pravnicah vodanja poslancih ledija
Poročilu o ugotovgank nepravilnostih
oblikovanju pdmorečil in predlogov ra nadaljnja poslovanje Občine Straže

Nadzorni odbor

občina STRAŽA

Cilj Ezdzora jo pridobiti zagotovilo. da so se vodstva proračuna za izbrana področje, programe in
proračunske postavke porabljala v skladu z nanecnom in podali priporo
čila In Predloko ni. nadaVade
poslovanje Ohiute Straža Postopki opravtjenega nadzora m temeljili na preveritvi saladnosti
fittatečnega poolovanja z zakonodajo ter kompetentnosti in smotrnosti poslovanja.
3.2. OmellNe pri nadzoru
Poraba sredstev proračuna Občino Stmla za leto 2014 jo bila prevedena na
33033311 zakkučende
finminih transak, pri čemer Nadzorni odbor ni preverjal postopka javnih naro
čil in njegove
izvedbo skladno z zakonsIMini določili, ampak so je osredotočil na pomazane postavko zaključ
nega

4. UVOD
Nadzorni odbor skladno z veljavnimi pravnimi predpisi v Republiki Slovadji M Občini Straža
ugotavka sakoMtost in praNhost poslovanja pristojnih orkanov, organov in organizacij porabnikov
občinskega proračuna h pooblaečtenih oseb z občioskimi javnimi atrij
i o Č k' onim
aromo:konjem in ocenjuje učinkovlin gospodarnost porabe Makakih proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti %omaka predvsem ludge kršitve predpisav
nepravilnosti o poslovanja občine. Hude laktve predstav/joj° vse krč
itve predpisov, pri katodi
znesek nepravilnosti presega 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov zaidiva:pega mama
proračuna preteklega leta, ovc krčitve zelconsMh dolMil. ki se a zakonu
člejejo a prekrške, vsa
kazniva dejanja ite vse nepravilnosti, ki Mi člani nadzornega odbora oprodolUo kot hajk. primem
ugotavljanja hujek krakov, mora nadzorni odbor o mb krčitvah v petnnza dneh M dokonč
nosti
poročila obvestiti prialojoo ministrstvo in Računsko sodičč
e RepublikeSlovana°.
i

Postopek delovanja nodzernoga odami podrobneje skladno z zakmodajo trajala Statut Občino
Straža ni Poslovnih nadzornega odbora. Na podlagi M. člena stan= Obabc Straža i 22 č
l
Pravilnika o dedu Nadzotnega odbere Občine Straža je Nadzorni odbor Občne Skaka na svoji 3.
seji emojel sklep o nadzoru zaključnem mam Občine Straža za km 2014. Nadzorovana st bila
Občina Straža hpan Dušan Kritine koz odgovorna osebe Občine Stražo

4.1. Osnovni podatki &nadzorovani osebi
4.1.1. Oblina Strah v Ilevilkah
Občku Straža je bila ustanovljena leta 2007 in tijema It vasi oziroma naselij:
Drganja sda, Loka vaz Loke, Podgoro, Potok, Prapreče pri Straži Dolnje tekteamo, Rumanja vas,
~a, V vta vas ot Zalog. Občina ledi ob naki Krki in meji na naslednje občino: obč
ina Dolenjske
Toplice. občina Mirna PeL občina Novo mesto, občina Žužemberk. Povraina ob
čine meri 28.5 Janž,
število prebivalčev paje 3861. Občinski prandk jo 22. aprila, ko jo bila ustanovljena prva °klovna
čola.Najvačje naselje v olzekii je Samim ki ima I 961 prthivakev in leži na nadmorski vilini 179 ne.
Občim ime letališče s pristajalno steze dolgo 2000 M
za kozina letak. Največji MM v občine jo
3
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Saka gora z nšjim vikom Nabornik z nalmonko višino 593m (vir: šplarna znan Občine
Podatki o števil prebivalstva v občha Surna nad.' 1.12014 po viseli oz. naseljih:

Ldco
Podgori
Drizania Sala
kak:Inas
Potok
Prapreče
Dolenje
Mraševo
itittatit v"
Vavta vas
Zalog
Skupaj:

86in a na dan 1.1.2014
Št
Št.
Št
701tii•n
prebivalcev mond]] koma
km2
1975
1001
977
5834
24
189
101
Ell
245
114
131
153
73
80
244
114
130
l4
66
77
32
245
409
146
3842

16
115
204
76
1914

16
130
205
70
1928

GOSfigli
prebivalstva
7.3
272
0,4
156
27
5.4
45
126
1,2
1,1
21
I5
1,9
26
1,5

17
85
160
95

Vir podatki SUM, GURS nanje 1.1.2014 spletna stran Stansiičnega urna RS)
Največje naseljen obalni je StrakaPod ldza imena Straka:
STRA2A (občim STRAŽA)
Število prebivalcev
Število mcalurn

956

navilo žensk
Povratna nanelja km7

7,3

Gostota prelavalsrva, Prehiti:1z?

270

število Nežin

566

ŠtYlii0 grepudinjalov

649

Prnatečtia varnost

5li!t

N
35

fl

p44144444.: Poit preluvals(444 gospod~44, sta4;w444 2002, SURS Reguter prr.44444414

4
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MLI

Igle

I.94

2019
.

število žensk

993

994

9/7

Somernemu/reka, km2

7,3

7,3

7,3

7,

'Gostota pnabivalstm, prclarkm1 275

278

272

267

število prebivalcev

2014

2015

Število močkffl

?mita/bdim spremembe naselja s.

Naselja Dol lija StraM4 Goma' Si ml
' Sel pi
Gorenj Struži se združijo v novo samostojno naselje z imenom
Sooča ' s tem prenehajo bsiajali km Run shUna naselja,

4.1.2.Področje dels, pristojnosti M odgewiroosR

Skladno z Odlokom o organizaciji in delovnem podroeju občinske upravo Občine Stoika ( Uradni
list RS. M. 14/2037 z dne 16.2.2007 ), se je za opravljanje nalog občinske uprave v Občini Straha
ustanovil enovit organ: Občinska uprava Občine Sumim SCdOiCal Straža U1 talec 9 8351
Straža
Ginsk upnva zagotavlja:
sirokovno učinkovito, racionalne in usklajeno izarguame upravnih in dolgih nalog.
iikrinkovianotranji nato( nM °navijanjem upravnih M drugih nalom
usnamjunos1 občinske upamo k uporabnikom njeturh storitev in
učinkovito sodelovanje z organi QbČillc(obČiukisvel. hipen, norkami "UMUJ
čamačiinli
bastirtmijemi
Občinska uprava opravlja upravno strakovrim organizacgskolebnične in administmlianc naloge na
Področju:
sploanih zadev in kadrovskih zadev,
normalivno pravnih zadev.
111
1Mannla sadov,
javnih finenS
gospodarskih dmavno4i,

Nadzorni odbor
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ncguapardarakh &jam:Kala.
vmslvat okolja anurejernaproslorn
gospodarskih in dnagilljavmh služb.
inšpekeskeua nadzorstva,
potarna varnosti iu varnosti občanov v primeru elementarnih nesreč.
Občinska uprava opravlja tudi dolge naloge iz pristojnosti občim.
Na področju hplognih zadev in kadrovskih zadev opravlja občinska uprave naslednje naloge:
OpraVria ShOLIVIIN rganizataijska. administrativna internigna opravila za potrebo župane in
njegovih deloveM teles,ohčinkga sveta in njegovih delovnih telm, A člane občanskem
sveta, nernoini odbor ler druge občinske organe,
sprejem in todprave pošlo ter arhivira za potrebe občinskih organov,
omarnim pisarniško poslovanje in hrambo dokumentarnega gradiva ter posreduje
informacije
nahavha opremo, drobni inventar ter plul/orni in drugega mako* ga delo Majnske
ozd-tavanja drobnega inventada in opreme.
avtomatske obdelave podatkov rn potrebe organov občine ter infonmeijske podpore.
kadrovsludd zadev, vnosna 111 zdravja pri delu ler organizaenc dela v občinski IlpraVi..
kg natrto
odprav in izvajanja s pitrači111101111.prejetega načrta delovnih mesaij, kad
mdugem zvrni z informenzanijo dela občinske upravo
načrtovanja, EVIg/Inizaehe in izvedbe protokola m prireditev, ki so ohčiusketa značaja,
medohčluslcepa in mednarodnega sodelovanje,
tagMarnanja celote podobe ter načreovanja in koratlinirmta OnotarnellSrnPolillkembaine.
naloge v zvozi g vzdrževanjem prostorov občinske uprave.
dime naloge, ki pe svoji narayi sodijo v to področ je.

a

premoženjsko pravne zadeve m potrebe Mi:Videe upravo
splokne prasile padem, svetovanje ostd Im organom °hajnske apniva m javnim
zavodom in jpvnim p~) ka"^lih
ustanoviteljica je Maina,
priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo hipen, °Minski
svet in ciniki občinski organi,
priprava pogodb v zvezi z odhaja/mojem in pridebiratijem M-motenja Ilaunlamh in
Mula pogodb ter pravna presoja
vseh Panaacils,
PliPrilVa gradiva, pomot pn omot atiorn sej občinskega sveta in sodelovanje na sejah
občinske svetu to del trnih t
skrbz reiizdj Ide
Marava koncesijskih pogodb In drugth 72hte") išillaktov v zvezi S "WeSijanl[P
Sode]uvanic pd pustopkfflprldobivenja in oddaj stavbnIll zemljišč.
6
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izaedba prodaje občinskega Premočmi; ki Je
vk
prodaje premoženja
premoženjski] pravne naloge im skrb m ureditev zemljiškoknjižnega tujo
sprnmhanje in uporaba objav. predpisov, aktov na tem dolovnem pndručlu,
pregled. konkola in likvidacija računovodskih listin iz delovimga podmaja v skladu •
strokovno pnimo pomite pri jzoajalfin
%Mastifi
pravno pomoč županu, Občinskemu svetu M drunim občinskim organom.
vodenje upravnega postopka na prvi stopnji v skladu s poublastili na okitim= področju.
sodelovanje in pripravo pottabinh dokumentov v zvezi z desimionallzacitrldroi postopli,
vodenje statističnih evidenc,
dinge upravne in strokovne naloge, Id Andijo v to ročk
Na področju upresmili zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge;
vixli upnvni postopek in izdaja nellecke v telt imatopkill na l stopnji,
vodi coklamo °krmnih dvarebe
sodeluje v uptasmils postopla M jih vnanjo drugi postajni °mani.
enooka dnige naloge s prah-Mia umor/Os zadev.
Ne področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge'
odpravlja prorahm ii, tlel za IljegIMO iZVrgenje V SUSI] 7 predpisi lo
om
področje,
pripravlja finančna poročila in zaključni način proračuna,
votli finančno hlgajnJlco poslovanje ter račmovodske in knjigovodske potre,
uptuvlja finanč no premoženje občine.
zagotavlja Motkoma° pormič obeinakim organom pri sprejemanju in bmanju Distinskih
splošnih in drugih aktov s poti-sinja javriffi
spremljanje in nadtromje potrebe 577dswv pri neposrednih proračunskih porabnikih ter
lagauje uointroiliuknepov,
koontrnanija ialo področja proračunaz Oflaillni proraitrmskimi uporabniki,
spremlja, molimo in oblikuje enne iz mistinnosti občine in daje =nje k oblikovanju nen
iz knneestiskik ranneril t
spremha in analizira davke iz občmske pristojnosti in v skladu z zakonom pripnolja
strokovnepuillage za strihninu
uvedbo oziroma usldaj ovnom.
IMPravlia premononjsko bilanco Minine,
finaneno operativne naloge za potrebe izvajanja finalenEh načrtov organov občine in
obč iinke uprave.
strokoma opravila v zate' s finančnim poslovanjem na področju gospodarjenja s etanovanj i,
poslovnimi prostori in
podjetnik-mm,
•1•11clovanje pri pnpravi razvojnffi programov ta slrategij občin;
vodenje netit-talne evidence prentri•enja občine in premoženja prevetih oseb v lasti ob
čine.

adber
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obračun plač In ostalih oseboih prMenčrov,
oPravlia elnNe naloge, ki spadajo v to pociroNe
Na področju gospodarskill clojarnwai (kino-čistim drobno čospodarstvo. Nazora. stanovan sko
goopcdinotv(, gosOcam in trgovina) občinska uprava opravlja nmIcdnic naloge:
koortlioncijo priprave straregče razvoja občine in realizacijo razvojnih programov občine,
gospodu:
arije s stavbnina zendilMi, stanovanji in poslovnimi prostori
načrlovenic m imajanjc shmovenikko politiko občino On incjanjc zidov v zvezi
neprofitnimi ter socialnimi ~maji,
načrtovanje in vodenje investicij na področju stanovanjske izgradnje in polakomni prostorov,
vcdoMopostopkov za oddajo neprofitnih stanovanj,
grativlionjciovricga interna za piidobivonjc modjišč za potok občino,
načrtovanje in pripravo prognimov komunalnega opremljanja omamili zemljišč
naloge s področja podjetništva, oblih luneNstva, podešeha. trnovim, gostinsma, turizma,
Whoderstve, vcredne, lova in ribolova,
pospeševanje Nivoje obrti in peNclništva organizimadc in izvajonjo 5Istcnia porlintničtoge
svetovanja v sodelovanju,
s Niobinimi državnimi illStitildjaffil.
PooPricvanjc rozvojaltnictijstva in podraz8a,
priprava oonov in strokovnih podlag tor razvojnih dokumentov in skrb m prijavo ne natečaje
za skladnejši repionaln Lrazvoj,
uramotešeni in celostni razvoj pode:Mijo in dopolnilnih dejavnosti,
razvoj prommijo turistične dejavnosti občine in njene naravne iu kulnume dediščine
sPrentlionioit slij P5podarskih giboni v občini,
pripravlja projekte in investicijske laminarne in ripmvIta nočmi nad Inventioijorni
No pcduatiu nogospodarskik dcjarnosti ( dndbenili dejavnosti ) občinska uprava opravlja naloge, ki
n000dajo Pri razvoj vsch dojarmikov na področju dnižbenili dejamorn, delovanje javnih zavodov,
katerČi ustanoviteljico oli utanvitclj je obilne, in dclovenjc tor razvoj naslednjih področij(
izobraževanje in Preičtiric NON.L odNiknic o plačilih aaršcv za programe talon
priprave in realizacija programov razvoja Otega
VaRLYA predšOklkih OhOk,
onnomcga šolstva, kulture,
"dnIVSAVII, 'šopa. rnsmia MON Skri,StVa+
pripravljanje in 1.1teličCV/I, aktov občim v zvezi s ustanovitclismom javnih zavodov na
področju zdravstvo NIstm,
otroškega varstva, kulture in RIICiairieg4SkrbSIVt
marnjam slab za vzgoinomarsrvene ustanovokolona imamom kulturne deacčion
opeklino varavo M (tvorno zdravstveno ZaVa/OVallje oseb, ki niso za
iz drugena
aslova,
Lotijo* CI jief-b in podolitcv kamnaj s področja drodbenili dejavnosti,
javna zdmvsivena sIužba na pronam,
kmil.
8

dejavnost mladih in rendreska ddinnost,
pripraven ravoine usmeresre in predloge navad' Pregmmos

ra2i]ih pedr Čjli

skrbi en realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje nega&
subjektov na področjih dm/belin
dejavnosti in vesi nadzeignad izvajanjem prepranrev.
Pregravea in tevaiannateme javnih dlel,
skrb In nadzor nad vedreeveniem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih erennorei
are prek javnih zavodov na tern področje
sodelovanje s komisijami, ki jih Občinski svet Wienovi za posaniczna delovna področja,
opravlja druge naloga kisodijo v področje dmibenih dojavnose.
Na področju urejanja pro w biki uprava opravljanaslednje nesna
pripravlja predloge programska (Mudeč go sprejemanje prekorskih aktov in gnomona
mamine za isedelavo prostorskih izvedbenih okov,
priprava strokovnih podlog in organiziranje sprejemanja 1310Stomkpga nima DIMme in
prodorerenzveelredh aktov,
pripravo M usklajevan strokovnih osnov eelovikge urejanja prostora Gane za obravnavo
in odločanje na obč inskem sveta
prestorsko planin* ter urbanistično in krajinsko načrtovanje,
pripravo prostortildhplanskia in avedbenih akinvebkine,
Priigrava in upravecnie s prošeni regionalne politike ga
vodenje predpisana sbuk renStOrren podadsov (and= posegov v Imarer ) m main"
stanje posegov v prostor,
adolovanje lokansldh inkomann za nam= presnela z zendešši, ga namene projnIstirenja
objeldov in za namene
gradnje citatna& Objektov,
MM-Imenje Ukrennv En realizacijo prostorska odločitev,
skrb za ustrezno nagrosvanie prostorskih ureditev na območju občine,
analireranje
predlaganje proscorska ukrepov za uresničevanje obsincleih prostorska
sodelovanje kin usklajenem oprempanjoiavnih povelin z urbano oprano,
pridobivanje, dicklovanje in prewedovillje pedatkOV in inamane geonfeemeneske name,
odmera nadomestila m uporabo stavbna zemljišč
, komunalnega Prispevka in komunalne
takse.
nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pe Lajanju omelom
opravlja druge naloge, ki spadajo v M področje.
Ne področju varstva obala občinska uprava opravlja naslednje nakan
knšPravil. Predloge Programov veniva okolja, bperativne programe in !Mlin mrenama
okolja za območje obč ino.

Nadzorni odbor
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PuPutvha predloge senamplok programov za odpravo posledic m vuov obransmtve okolja
MMI m mihmo Izvedbo,
opravlja Moge upravne naloge ler travniku s področja varstva Mulja in naravne dedi Mine
ki jUs določajo posekam predpisi s področja varstva okolja
NUNIN druge naloge, la spadajo z to področje
Skrbi za Izvajanje herpes:MMM javnd služb ( obvozne in izbirno lna naslednjih področjih;
oskrba s pluto vodo,
sidvaimje la čišči-nje komunalnih odpadnih in padavioskffl voda,
mri:kleje s komunalnimi eidetiki ( dnje m prevoz komunahmh odpadkov ).
odlaga* odmikov komun.Maik odpadkov,
usejenteiavnih poti, površin za peke injavnih povrhu.
zimsko in letim vzdrževanje občinskih cest, jevngo poii, zimsko slulhe tar urejanja
vzdrževanja parkirili, pločnikov In koleSallkib peli.
arriaaraill ~rezanja Nesi za plakatiranja in ogledovanje,
urejanjeiI eirMvanle pokopališč kr pogrebne storitve,
urejanje in vzdrževanje uri; trgov in javnih tržnP,
plalsalmunies
javna razsvetljava v umegth.
zagotavljanje pooje za razvoj in natIzat kominumega gospodarstva, eestaaga
despotka-dva. promeas in MM.
"(Nara Nal~tro tar azraciikb
predlaganje standardov in nurmativov m gospodarske javne sili-Mm in Mame' terdmill
njihovo izvajanje,
plij PeaaiN za Naddidii Nje in uporabe demem dobra m storitev gospodarskih
javnih služb,
gospodarjenje s konnmalnirns in infrastruktur:tirni objekti in napravami,
načdovanje i vodenje investicij kr projektov na področju komunalne intradruktum
vodenje nadzora nad izvajanjem
nateg itmajalacs gospodarskih javnih služb in priimek,
pripravljanje predlogov za določanje primerne ureditve v občini ispremljanje
problematike na področju minusu vestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgoje v
~Mem prometu,
prumplisuje in uresničevanje aktov občine v med e ustmoviteljetvom gospodarskih javnih
sodeluje pri pripravi pingvinov razvaja gospodarskih javnih služb in izvaja nadte( nad
njihovim izvajanjem,
s. gradnja t zddevanje in urejanje lirsdnižjavnih vest, rekreacijskih in drugih povržin,
PriPrevijausie PredPisot lmvoteld področju
podeljevanje leoneasit v skladu z zakoni
opravlja droge naloge s tega podredja.
Občinska upra‘a upravlja tudi naloge občinske inčpekede,ldepi vije nadrar nad izvajanjem
občinskih predpisov in /muhe dmid s hladni občina ureja zadeve z svoje priadjaosti
10
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Občinska uprava opravlja trni naloge oh( inskosa redarsko Na tem poksočiu obč
inska uprava
opravim nadzor nad izvajaen7 vidtona o varnosti cestnega Prometa in mrnOr nat ilmajantoto
občinskih predpisov in dorndi aktov, kalnimi občina ureja zadeve L svoje pristojnosti,
42.Prarna poduga za Izvedbo nffidzore

• Zakon o lokalni samoupravi ( ILS ) ( 111. RS št. 72193. 6/94, 45/94, 57/94. 14/95, 63/95.
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, I0/98. 68/98, 74/98. 12/99, 16/99, 59/99, 70/00,
100/0),28/01, 67101, 16/02, 51/02. 108/03, 71/05, 21/06, 60/07,14/07, 27/08, 76108. 79/09,
51/10, 84/10, 40/12 7;
zakon o stranem premočenju države in samoupravnih lornkili skupnosti ( ZSPDSLS (
Ut RS P. 86/10, 75/12.47/13 7
Zakon o M-vdevanju proračunov Rcpubrne Slovenije za leti 2013 M 2014 (ZIPRS1314 ) (
Ul. RS M /04/12, 46(13, 61/13. nin
Zakona mičonovedstvu( UJ. RS P.23/99,30((2, 114/06 k
27115°11 o internimi in rnePročetalin komPoije ( Zinn )( Ut RS št. 263 1, 30/11. 43/11
Pravilnik o postopkih na inMevanjo proračuna Republike Slovenije ( U. RS M. 50/07,
114/07, 61/08, 99/09, 3/13 );
Pravilnik o zaključku irnrčevania tIdavnega in olsčinskrk proračunov ta leto 2013 ( ULRS
It 76/13, 92/13,106/13 );
pravilnik o minem kontnem načnu za proračun proračunsko imorahnike in Muge osebe
jat nrnaprara (Lit RS M 112/09.511(10, 1174/10.104/11, 97112, 108/13 );
Pravilnik o razčlenjevanju in medenju prihodkov in odhodkov potnih oseb javnega prava (
UL RS OL 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06.120/07, 1/2/09, 58/10, 97/12 L
Pnvilnik o sestavljanju letnih poročil za prrnakun proračunske uporabnike in ^39 ornim
jaV110€8 pum ( Ut RS N. 115102. 21/03, 134413, 126/04, 120/07, 124^ 53/1n 60/10.
104/10,104/11);
Pravilnik o tornih sestavinah Poročila nadzornega odbora občine ( Ul RS St 23/09 k
PTankik c pmgramski kJificijf izdatkov obLittskih proračunov ( 11. RS St. 57/05, 88/05.
138.106. 10S104
Pravilnik o usmeritvah m mikajmo clelovanje sistema notranjega nadzora pivnali financ (
Ut RS k 72/02 );
Narod0o o pripmvi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter nierodologijo
ms pripniva poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrernith upotabnilont
proračuna (Ut RS št 12/01,10/04, 8/)7 in 102(10 7;
Nsvodilo o predložitvi MMII poročil pravit oseb javnega prava ( VI. RS h
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JONI° ),
Odredba o ftudscionalni Idasifikaciji javnorinananib izdatkov 61.11S h. 43,00 );
Poslovnik o delu NadkornerN odbore Obalne Stntilk
Ststut Občine Straža (311.R.5 St. 7307 in 27/08 );
Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2013 ( LII. 2S It 10242 k
Proračun obalno Slada za leto 20I4,
Zaključni račun proračuna občine Straža za leto 2014
Lotno poročilo proračuna °Nitk Solin za leto 2014;
Analitična kuto bilanca občine Straža za obdobje januar 2014 do december 2014 in
izbrano konto kanje° glavne knjige skupaj z zahrevermai prilogami.

4-3. Posek in NIN nadzora
Pravcati skladnost finančnega poslov '

zakom '

&obrabam akti ter

transparetanost poslovanja.
2 Nesena skladnon finančnega poslovanja s prosto= nadzorovane osebe za leto_
3

Prevetin Popolnost in zakonitost prejemkov in izdaProv.

4

oilVkaiii pravilnost vodenj° poslovna) knjig,

5

prostati o ugotovljenih nepravilnostih,

6. dati Oporočna in predloge Zalladapnje poslovanje nedzOMVaritnnalie..
Navdane makra dokumentacija in posamezni dolaunenti za katcroje zaprosil NO
V okviru nadzora zlrljuaneaa računa 2014 jo bil dno 1622015 županu poslan dopP za pridobitev
313566a411 za Izdelavo INN& Programa nadvorie Dopis je vseboval podatke potrebne za izdelavo

Ivinega programa in sicer:
l. Podatke o javnilivevollikkasaili podjaails in obalna:61516mb ter ostalih uporabnikov občinskih
sredstev, ki se finančinjo iz proračuna Občine Straža.
Seznani projektov. ki ao so začali ali končali v letu 2014 in vire nabovega financiranja.
Seznam prejemnikov donacij in višina prejetih kNes6 za km 2014.

računa, packaj pod točko 3 pa naj bi NO pridobil z Sapam konto kartice na podlagi zadirčnega

Predsednica NO je bila 22.42015 iiaeslanku pri županu, da bi se pogovorila, kako bo potekal
12
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nadzor. Dogovodono je bdo, da bo NO prejel zaključni račun za loto 2014 in interne akte občine
Straža Ker NO zahtevane Ookuntontacije ni prejo]. je preckedniro NO.5. maja 2015 Zupanu poslala
pisni zahtevek po elektronsld pori za posredovanje zaključnega račune za loto 2014 in internih
aldov Občine rontro. Župan je lic isti dan odgroodk da je
5-e "biro" i° da robtria"
dokaunermacijo prejmemo Se jed dan. 11.5.2015 61 19.5.2015 je županu ponovno posredovan poziv
za posredovanje raldjurnega računa za leto 2014. Po "eh porirohje bil predsednici po elektronski
prali posredman Pravilnik o javnem naročanju. Pravilnik o računovodsma ter Zaldjunni račun za
loto 1.014
čem" torov pri pridobivanju dolimentoono za opravljanje nadzora je predsednica NO na
Ministrstvo za javno upravo, Službo za lokalno samoupravo naslovila vprašanih na koga se lahko
obme Norostmi odbor občine. re odkopana kljub večkndrom pozivom no dobi dokunientroije, ki jo
potrebujo za opravljanje nadzora. Z Ministrstva rit mamo upravo jo bil posredovan odgovor tako
NO, županu in "'tinskemu svetu. v ion/in c blinistrstvo Opozonro tudi na najpogostejšo:opeke,
ki jih ugotavljajo pri strokovnih nsJzfih, ki se izvajajo na občinah. Največja napaka je, da sinit
°bitne določa, da nadzorni odbor roko leto opravi nadzor nad raldjutnim računom promiunom
obilne, kar izhaja tudi iz Statuta občine Strak zato gaje Potrebno aProarlen". ?milini Ob
čini ni
sodi v program nadzorov. V skladu 2 29. čknom Zakona o lokalni samoupavi, občinski svet, kot
najvi5ji organ odločanja o v"h rodova" v okviru pavic in dollmosti platine. mod drugim sprejema
občinski proračun. Odlok o proračunu občine je lord ključni programsld dokument občine. ki je v
123221312353 i 11121110 kol izključnega predlagatelja in občinskega sveta, ki proračun nprorona in
nadzoruje ( z obravnavo in sprejemanimi zaldjučnega računa občine j. S sprejemom proračuna
občinski svet določi temetron programske pdodteto v proračunskem letu. 1LS o vlogi NO pa
sprejemanju občinskega proračuna nima določb. Nadzor nad občinskim proodunom bi bil sato
nedovoljen poseg NO v pristojnosti drugih dveh avalov občine.
'Zupan je bil vabljen na4. ejo NO, Id je bila 12,6.2015, kjer 3233 b=trli nevšeč
no" ro.
pasimo" župana Pri Prvedovaidu dolcumenthije za izvedbe turoma,. sklenitev podjemnili pogodb
"linicami NO, za opravljanje nadzora in zagotovitev dodatnih !bančnih sredstev za dnIct NO.
NO jo obvestil župana,. da ho 9.9.2015 opravil prvi nadzor in predlagal, da se luiptei podpišejo
radianu" pogodbo a članicami NO. poten pa bo NO začel s svojini delom.") so članke NO prole
na občino. nihče ni nit vedel o podpisu pogodb in dedu NO, 2 4233/1ožitvijo, da ia žurom na
bolniška za v.d ditektorko pa nihče ne V. Ido".
Dne 6. oktobra 20/5 je prišlo do podpisa podit:onih pogodb Mlade NO in prvega nadzora ki. so se
nadalintstali z vmesnimi p
nivam š 9.10.1015, 211 Os 25.11. in 9.122015. Predmet nadzora so

13

Nadzornl odbor

orzabra OTONU

l Izbrane investicijetaticitev ceste v Doleti Strežb
Sofmancinnje preranim:napotite šport
KOIlthilla zaposlovanja skladno s sietemizseijo delovnih mest, ibtkčila povečancga obscga dela,
odrejanje nadurnega dela in Dpkčilo materialnih nadomestil;
Stroškovni. vidik sodelovanja z občino NoviReč i
Stroški najemnini
Sofinanciranje nakupe rešiMesa čolna PODVavta vasi
/Tiskanje knjige mononzaDja hidrah;
Plačilo razlike v Ceni programa vrtca za Zasebni vrtec Lavra Mildavčcv Zavod Murska Sobota in
Nakup in prodaja parcele ob vodnem zajetju Devetak pi silozu t 415/5 ko. 447-Goresa

Doc 2090.2015 je ~bika NO posredovala pisni zahtevek za dodatne dokumente. Pit
vpreganja so zapisani odgovori kopam:
1.0d zahtevane dokumentacne uismo prejele vseli pogodb o zamislimi vezane na izvajanje Litije
župana in dkuldorja občine za celotno leto 2014, saj re bilo leto 1014 let volitev in so se vodstveni
kadri občine zamenjat
Ods: » Ne morMe zahtevan pogodb, la ne obstajajo za Ivano ). kan

-

Mlela

d

direllormm pnev Jako pe pogodbe o zaposleni nso prednee nadzOla in po mojem mnenju Ml ne

spadajo vvolopiLlIOPS.11,

roornaguminarlzuvon.

Se vedno nismo dobile odlovom ne vpreSanje
1141 stane ~ko WaCiIMUIS z občino
Novi Bečej obojestranske ( stro1k1 reprezentance izplačilo pomili otročkov, taneč:Neto ).
Prosimo, da sam za zadnja 3 leta pojasnite kdo se je udeležil nage delegacSe le obisk pobratene
občine in po kakšnemMMM so bili izbrani ti ljudje>
Odg: »en je ramIdno iz nek:in-nega računa kor sem vam le penam( Opomnim,: vas, da Penam
ktadaor zak4učnega. ruhra za leto 2014 In mino( e podlage zahtevali karkok za predhodna leta za
dnem del vpnelanin pa nes ne vemaE N Ile predet.= lookrari /tuf o Plen Ponev &Legane,
Imenem-m e mena povezave z nadzorom zakPueneme NIČIMO I 011e.

Zanima nas:11144111i so bik zaposknim na občim Strele an lipanu izplačilne karribekor nagrade
v lelu 21114 če m bik. prosimo za odredbe.
Ohm »Prejele are askurbar račun 2014, zato prosim Neverne v zaklenem

• mam«.
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°Očk= ST1424N

Straži kdaj v Mi občine &MMC

Monic, M 41855 kp. 1447-Gorenja
dokumentacijo od nakma do Prodaje-

Odg) urokede na vprašanje' domnevam) da ste preverile programa ravnat? ju z nepremamm
premoženja?? zalem 2015 In parcele ni bilo v progama Glede na predhodno obrealoalev
morete posaelian splošna vomailonla, lahko po izvedete ?rudna nad vsemi poslapa nokupa/prodaje
paral v prognonik ravnanja sreponmdnim premoženjem v preleklik lenih io namenilek JP
Nionntnetle NOVO' meda so me včeraj lad klical, da je ga Anko Avber Salopek klicala M
povedda.

dmrz na navedeni parcell poslovljen kontejner m noj to prave*. Mer ne vem kakim

veze Ima t o s Kanoma se mi pa postim!» vpadanje, ali je to povezan ?? z izvajanjem nadzora lom
je mapama ožje los a droge namena?.

Na zastavljena vprašanja je ropu) podal pisne odgovore z dne 21.10.2015. Dopis nima opravilno
Neva; Mrle nasPrOlro rolkedbo o upravnem poslovanju.
Dne 1.1. novembra 2015 je bil župan po elektronski ME obvedron, da bo NO nadaljeval z
opravljanjem nedrom dne 25.11.2015. Zaproeeno je bilo za dodelim delnunentseijo. gmot, je na
postavljena ronlanja tudi odgovoril in sicer z dopisom 060-1fl015-12 z dne 25.1/.2015. Odgovori
Norm so zapisani pod vpralarol.
Vso dokumentacijo povezano z lavnim razpisom za fmaneinmje programov Sprita v občini
Straža za telo 2014. Prosile smo tudi za cdreditev odgovorne osebe za to področro
Oda »Dokoreenluelio
vodila javnl napisa

V0711

dostavljamo, stodnevno pomo č PO bo nudila daha Kren. Ufo 604*

2. Prosile smo tudi za dokoma% ki je podlaga za izplačilo plač županu v letu 2014 ( za novega in
edamca župana ) rigidno z mnenjem Minisinwa za javno upravo. Direktorata za javni solato 2t.
100-1234.1201.2.
Odg; »Dohonenta ?sun prilagemna
Občina je v IM 2014 Mendrala Majo knjige mamografija Straie. Nallskandi je bilo 1.500
izvodov. Zanima nar, Mre s Mizami?
Od: »Predan& krhale saadličen v (Žaganem doniva
Župan je bil obveščam, da bo NO na svoji 7. seji, 8.11.2015 predvidoma nroidI svoj pregled oz.
nadzor, O Lerner NI izdm dodatni sIdep.
4.

Od g) Mormmag a m navedeno v dodatnem sklepu z dne 18.11.2015( glede ne:naučene 411a5
ko. Gor Sana in glede stroškov nojema b2 brofovalmh stoštrovpovezernffi z ?malina ~lori
občine Straža I po nismo še pripmell ker delno nahaja le v arhiva Sodelavka zada!~ zo

arhiv. pajs na MMM( odsotnosti«
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bre 2015 je bil imun no elektronski podri °hoten, da je imel NO 25.11.2015 nazor. o
Itatcrom je bil kut obvestite 11.11.2015, ko je bil zaprošen za dodamo dolatmentijo.K« NO
še vedno niso bili tad na vpontl zahtevani dolaunerate predsednica NO pozvala topot dajo
obvestit kako bo posredoval manjkajta. dolamenlao. Župen je na zahtevek pisno odgovoril z
dopisom 060-20015-14 z te 8.122015. Odgovori župna so zapisani psd vprašanjiI. Monografija Stratcgcmu u bik namenjene knjige, koliko jni jc
ns U1033 all se vOdi
coklama porabe - komu so bik dane kol tih» koliko je pustih. kje v YakiliU0lein vidifflu en
vidni prihodi:I od prodaje?
00g: >>•0In4lo &mig kolere so na zalog je 6333 Knjig nismo prodajali sem pa kor župan m %Igo
podrejal so prolobilorne namene. ob posebnih prikima" obisbh drugih občinah in riali
gasilim mmli občini- Formalne "klene iem ne 3mSlina ar kmgolimi lega ne nalaga Menim,
grm osnovni:zamen brit promocije tira ein MM seznanjat &razsnovo egodosinl Vrten
Stročki zaračumut najenmin Občine Uta za telo 2013 uk 2012 ( kopije računov z vsemi
poltoni pretih od PGD Vat vat
Odet »V sond s poukom
do 30.11.2015 vani v pregled parredolemo naslednjo
doloomenraollo:Odrerlire za plačilo z računi zana/CMIISO i?, obratovalne omike prostorov Obline
&rala za lel i 2012 m 2013 ( 52 odred b
Dokumentacijo povezano z nepremičnino. ki jo bila motet sklepa o ratkitvi nadrem.
Odet »Občhoko uprava re preverila proga ravnanja s statvi premoženjem za leto 2007 do
2015 in rudi poročila o realimiari programov ran» s stvarnim premoženjem ranavedeno Main
ugotovilo. da za riegoemičlinm - parcela št. 4)815 ko. Gorenja &rak. m usoda ravnanja oz.
promet z navedeno noprennamino. Preverili smo nidl Proračuna ra leto 2007 in 2008. rerzaWidna
računa mi navedeni leli In rodi v teh dobonerirdi nismo nagli kaličhmkoll ren name za le poreci&
Občina Slrara v ienh 2007 do 20.15 renkden0 nepremičnino ni iia nal µodidem
15. desertni 2015 jc bil županu posredovan če m pisni zahtevek vezan na soolkovni in
prihodkovni vidik &sloje knjigo monografija Strta in Sl= so bila županu postavljena naslednja
vpralanja:
l. V povezavi z itado lcjrge monografija Straže nas zenitna Ust» točki so bili gc povezani z
Izdajate kge razen tiska napitek cl.o.o.?
2. Kako so bili plačani tali. ki so sodelovali pri :Uidi knjige: Sune Grandu tehniki odbor.
oblikovanje Sine Kovič, Jek:kritje Maja Modic, fotografija na nulovnici rtu Šetina?
3 Koliko je bilo vseli ~kov povezat s odejo monografije?
Prtu odi vso dokumentni povezano s prevzemom knjige
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Na tavprahana Mman zaključevanja tega mračila ni podal OtlgOVOIOV-

S. ucarovrr

va IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

Za Ido 2014 je bilo načrtovanih prihodkov v oditi 5.345.700 mg realizirani pa m bili v višini
3.394.875 eno to je 63,53 ti glede na veljavni proračun 2014 in 75.1
glede n zaldjučni račun
Iva 2013.
Dav čni odhodki zajemajo Me vrste obvoznih, nepovntiaila in nempla
čtivih dajatev, ki jih
davkoplačevalci vplačujemo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki m dolo
čeni s
posebnimi zakoni. V letu 2014 m davčni prihodki realizirani v vini 2.417.76g eur. to je 88.4 31.
Medena Velja\M1li pfigničl0 2014 in 97.10 54 gledana zaključni račun 2013.
Nedavčni inikodki so skupaj Znašali 294.049, to je 35.50 %glede na veljavni prora
čun 2014 in 57,3
%glede oi leto 2013
Kapitalski prihodki so prihodki, ki zu geMizirani iz naslova prodaje realnega premoženja, tu je
prodaje zgradb, opreme. drugih osnovnih sredstev. zemljišč, nematerialnega premoženja in zaloti
Kapitalski pihodti so bili v veljavnem proračunu za leto 2014 planirani v višini 609.201 eur,
maksimalne vviiini 95.524 eur, kar pomeni 15,7% načrtovanega_ RealiMeni prihodki se maso
na prodajo zemljišč.
Med prdefind donaegami se izkazujejo nepomita plačila in prostovoljna nakazila stedstiv pa tudi
darilo. prejeta honlisi iz dometia virov, bodisi iz tujine. V letu 2014 so bili tomislm prihodki
realizirani v vihi 5.481 mrkov je l 56,6 54 več kode bilo načrtovano v proračunu 2014
Med Omočane prihodke spadajo vsa sredstvo ki jih pasatnemu nuninega javnega fumminmja
prejema iz drugih jamofumičnik institucij. to je iz ditimega proračuna, promtiumv lokalnih
skupnosti ali enega od slaladov socialnega zavarovanja. Tovishi prihodki niso izvirni javiinančni
Prihodki, pač pa predstavljajo ometimo smAsiev iz blagajn lavnega Ilantitni.j
4- To oro srbimo
finančne izravnave, požarna taksa nepovratna sredstva za investicijo S konsknaimi pnbodler je
občina v letu 2014 zbrala 521.993 eur, k ie 48,8 59 glede na veljavni prora
čun 2014 bi 38,50 56
&Mena leto 2013.

Za !to 2014 so bili ud:novimi odlodki
Mii 6.350.551 cm realizirani pa go v višini 3.565.44
emao je 56,2 54 glede na vabami proračun 2014 in SIM %gredem1mo 2011

izdelkov zaposlenim ter prispevkov delodadaloa za socialno varnost

nadalje vsa plačila
naatedalnih in drugih strdkov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene dodava, obresti ter
17
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sreMtva izločena v rezerve in proračunske sldade. Tekoči odhodki m v letu 2014 migali 803.755
eur, to je 100,41% glede na voljami proračun 2014 ki 78 %glede na leto 2013
V okviru načrtovanih sredstev za plače in dume irdotko zmedenih en M ti stregki v letu 2014
znašali 305.209 etc in zajemajo plače in dodatke, regren za letni dopust, povračila in nadomestila
ann0tov prehrane med delom, prevoza na delo in tz dela, 61[13MYS 2A dei0V110 wpečnost In sredstva
za nadurno dele. SoMIci plač ao tako v letu 21)14 predsuv hali 8,56 %vseli odhodkov.
Prisputdd delodajalca za socialno varnost sov letu 2014 znabh 47-693 eur.
lzdand za blago in storitve so v leni 2014 znašali 440.653 eur in zajemajo:
-

pinamdki in splošni material M storitve v višini 138.021 rtu
posebni material in stodtve v vičIM 15_533 mu
porabljena elekuMna energija, vodu komunalne atoutv° m komuni

-

pinvozni stroški in moritve 6.958.eur

-

izdatki za službene potovanja 7275 eur

70.486 eur

tekoče vzdrževanje 100.010 me
Pmlowe najeli:Mm unkuPathle 25,231 mu
drugi operativni odhodld 77139 eur

Rezerv° mdcrutdo srodava obveznih rezerv, ki m v skladu z ZIM planirajo z odpravo posredi°
naravnih nemoč m makajo 5.000 cm tor sredstva za posebne namene v vigni 5.000 eur.
v"čibtranarehth to lEela vsa nepovratna plačila, za katera plabrkk od pmemnikov aredstov
v povračilo ne dobi nikakršnega blaga ali opravljene storitve, oziroma prejemnik teh stedsur ne
plačnika To so sredstva, ki m iz proračuna nakazujejo
posameznikom javnim zavodom, javnim 'gladom. jaVElllin zasebnim podjetjem_ V leni 21114
30 tekoči transferji Mak" 1.111977 eur, kat Predurarba 05-0 % glede na voli" Proračun le"
2014 In91 l % gkdo na leto 2013.
Mbestioliski odbori% zaim* plačila najemanja pridobimo cenovnih vedute% lzdatko za
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacje, za investicijsko vzdrževanje in obnovo osnovnih
sredstev- izdatke za nakupe zemljišč, za nakup nematerialnega premoženja. plačila za izdelavo
investicijskih načrtov. Mudit u izvedljivosti prokoktor M projektne dokumentacije V letu 2014
m 4 odhodki znašali 1.696-413 eur, to Je 40,9 % glede na veljavni proračun 2014 in 69-7 %
Mede na matiranim leta 2013.
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izdatki, ki predstavljajo nepovrama sredstva in so najemni plačilu
investiel»M odhodkov prejemnikov sraislcv, to je m rdibov nakup ali gradnjo Osmanih
sredstev, nabavo opreme sli dragih opredmetenih in premestile-levih osnovnih sredam, za
invegieijsko vuktevanje, obnove in drugo. Inveglieijdzi ti-materi v letu 2014 mešajo vkopat
43.349 na, to je 40,3 %glede on veljavni proražun 2014 in 63.3 54 več ko v letu 2013.

5.2. Razlika med prihodki Le odhodki
RaMiha mod prihodki in odbrati v letu 2014 izkazuje Read'', as poslovni izid — presežek
odhodkov ond prihodki v Mlini 171.569 cur in je knna v breme sploenega sklada za drugo,
kar pomeni. da zmanjšuje ta sklad.
5.0. OPrinileal nadn5r1
Na vzorcu preveritve postanem:Iv tekočih odhodkov, evidentiranili nit posamezna kontih je NO
pregledal in ugotovil vicdeče
5.4.1. Izbrane investicije- radirke.. resica Dolenji Strezi
2 investicijo ureditvc cestnega vstopa v Dolenjo Streže se je obnovila lokalna cesta v dolžini 150 m
hi širini 5 m. izgradil se je pločnik v dolžini 150 ni in širini 1.25 m. Obnovila se je tudi javna
razsvetljava. Postavile so m Mri svetilke Mm/Liege je bila sof:normirana s tirani MOR M sicer v
vrednosti 21.890,00 cen Investicija se je z:vključila v lesu 2014.
Za razeiritev ocvre v Dolarji Straži je bilo oddam jamo naročilo po °dag.= postopku. St objave mt
portalu javnih =Mil 1571/2014 z dne 7.12014. Prijavila ga se dva ponudnika Pagras, dalo. in
CCP. dd. Obe ponortin sla bili veljavig. Izbran je bil najugodnejSi ponudnik in sicer Pagom clio.o.
Dne 18.420/4 je bila med občino Straža in Pagrasom, doti podpisana pogodba o oddati javnega
naročila 541571/2014 »Razlitima mete v Dalj Stražice za 111.2.350,94 cm z DDV. &Medno s 6.
čknom pogodbe je izvajalce 111939.1 dostavil banč
no garancijo za dobro izvedbo dol. Dno
30.6.2014 sta naročnik in Mlm podpisala aneks
1 k osnovni pogodbi in sicer se je podeljeni
rok dokončanja dg. Skladno ewm aneksom bi mond izvajal doga ' 'udaneks k brmed
garanciji. Nova bančna garancije bi morala ba podaljtima do 29.8.2014. vendar M ni bilo omejeno.
30.72014 jo Ml sklenjen aneks k. 2 za dednim dela v skupni vrednosti 9.63279 cur z 1./DV in
ponovno podaljšan rok m dokončanje delo do 14.82014. Izvajalec Ludi za M maks ni dostavil
popravka bančne gumirajo za dobro izvedbo del in sicer za rok podaljšanja na 13.9.2014. Znesek
bančne garamije bi se moral povečati na 6.099.45 eur ( 5 %od pogodbene vrednosti).
NO je rudi ugotovili de senc vrač

ajo inštonnenti zavarovanja izvajalcem po Preteku roka tiNanelje.

Predlog NO: večjo puraimost je potrebno nameniti banč
nim garam dam ob morebitnih aneksih k
obstoječim pogodb/mi zaradi. dodaMih del in morebitna porlagSarri nam izvedbe.
Odzivno poro čilu Predlog iOjsioniselii it
i ga bomo bedo&

19

Mageond odbor

občino STRAŽA

Odgovor NO ND ne odgovor nadzorovano °Bebe nima pripomb.
3.42.Solbaneirmaje programa,. na louloočin ilPorfia

Na sedlast Pa člena Zakone o Sporm,Pravilnike o vrednotenju SlaminD Pročonotot Občini StraS9
1
11.- RS 662007, 51/2S10, 29,2on ), pogojev, metil in kriterijev za voadnotenje tporodh
programov v Občini Strah. Odloka o proračunu alsOine Straža in 6. člana Slabila Občine Streta je
Občina Straža objavila javni razpis ta financiranje prozramov amida v občin] sinit Na razpis se
je javilo H kandsdalov in sicer S drugim, Turk Mavsar Motka, Liti Šiler s p O OŠ Vama vas.
Zaradi mizpolnjavsme pogojev javnega razpisa za finansiranje prograMoz Sanda v Občini Sl raža
2a leto 2014, ki je bil objavljen v UL RS D 210.4 z dne 2822014, so bile zavrnjene 3 vloge in
sicer vloga Metke Lutk Mavsar. Lili Šiler kr Spodnese divana °srnica. Ostali kandiddi so glede
na unokevan Pravilnik o vrednota:niti šporečti prognarnov v Občini Strah kapolnjevali razpisne
pogoje in presoli denarna sredstva v nesla:kiji stnaktmli

Naziv organizacije
Spolno felimitionn dmatvo Breza
Dankam za navoj straže
Šgodno društvo Draža
OŠ Manevru
Društvo upokojencev
Kom klub Simon
Rafbig klub Obupe: Straža
Sprt klub Enrern
Skupaj:

Znesek
solimencireeja
4.949,97
799
/36,25
1341.60
7.333 OB
27.702,95
872i4S

Občina na podlagi 7. člena Zakona o Spolu in Nacionalnosti progairma konta v RS pripravi lami
Prog= Spola in programe sofinanciranja v kladu z Lenim proznim= Spona
Športne vzgoje otok in mladine
Kekevosini šport
«VI-hunski

i'porl

ŠporMe rekreacija — rti:rudnin dejanim( odraslih
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokonffii kadrov v aportu
Šped
ED

__Narizerml «Dor

občina STITAIK

zšponne &redkve.
Občna sofinancira skupine Španov, ki so v javnem interesu po posameznih prednostnih skupinah.
Število točkiki jffi pojme za posamezno skupino. se množi s pripadajočimi &noji:

Skupi& raft kajak kron nosom& kentska
Skuphvc balio, odbojka, karatnAlletilm,
jun), lokostrelstvo, gimnastika, &DM;

Faktor 1,5
Falaor ID

SImpina: ostali športi

Faktor 0,5

NO noni da je 5. člen DevilmIca o vrednotenju kportnih progtamov v Občini Streta nej sen. iz
tega členapovilnika ni rainichio, za katere postavice se pri izračunu tak faktor sploh upošteva. Kot
primer ŠT) &any hier je Ni imanou to& interesne športne vin& Selenhkek"ih ojaOk kol
dejavnost navedeno lokom-selimo, ki je bilo vrednoteno z IP točkami Dodeljene teake, so bik
pomnohen sfaktoMem D5, čepras je po Praviniku Sekto L Pri točkovanju špoilnill pririni&
Oho& iz 5 člena Fravirnika niso Ni upošTromi. NO se poraja tudi dvom o uprevičeŠosti foktimja.
' tak
en& rt& &omarnih ali je m res v
interesu celotne Občine ali zgolj posameznikom.
NOje ugotovil, daje vrednotenje posameznih postavk v vlogah netrainspatentrich sej so točke zgolj
pavšalno navedene. takšna je formule za dosego določenega števne točk ea. lettedj. pa je zelo
&ko ugotoviti Točke so zgolj z navadnim svinčnikom navedene ob posomezni postavki, način
kako priti do dede:gni& točk. pa ni nikjer angunzention. NO predlaga, daje potrebno natančneje
določiti način toblemanja wr posamezne točke utemeljiti. NO tud- da te oral bi
napisu
Tridelni zapisnik Komisije z navedbo wernepites op dokazil glede upravičene& posameznega
zahtevka in ne le zgog rezpredeluies s številom seštevke točk, saj jc iz razpredelnice nemogoče
ugotoviti, kakšen je ključi do določenih toč& Menimo, da je dodeljevanje to& posameznim
postavkam v vlogah neobjektivno in neutemeljene ler pavšalno, zato . je glede na henutno obstoječ
sistem točkovanja tudi iteMeniče menih nliSOSIMMV4 res upravičeno in smotrno razdeljena.
Predlog NO: Vselainlaa proučikv in natančnejša dolečitev 5. člena Pravilnika o treJnotenju
lomnih programov v Občini Strne. Določiti natančen inčo oz. pravil& o točkovanju &Tamen&
&Kavk z utemeljitvami ter priprava zapisnika o opravljenem vrednotnih' in izkazani upravičeno&
posameznih točk posamezni/l almej v vlogah

krzlepp •

osno del premis:hi

Oransko svet je za ler, 2014 sprejel lora PrfIr;" sporen za leto 2014

Prede/pele kasen

programršporla hode fiff URCI ram posamezer kes Podlaga m apnjene pa

en Pravilnika
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2 O odpreme in lačkapakets se vodo zasevek kije Inč NO posredovan s vpogled Vlessi ždndso
dokumentacija o &videvanj rs redom Porabo sredstev dresava oprav:Vasje a klaroaPasad3ael
la Mut& dan na Togled
3 V 5 a člene Preminete po de navedena da addrea sofinancira skupne športov pa posamenalo
prechtostedi skesvned Venele to čk 3J JiVadiva repne za posamezno skupne, pa se ~ve
prdpadalečhel »Paril kise rasna taka navedem v 5 a člerne

NO ve stojo z županom v delu, M se flanele na potrditev oz. sprejem Masgnilo ei vrednotenju
Mostnih programov v Oblini Mraka s strani Občinskega sveta. V nobenem primeru pa NO m dubil
zapisnika o odpiranju in mikastenju prispelih vlog sij je kornisite podila Culic td)&lari čni pdkaz
vrednotenje ponosnega vlagatelje los kakrbuh koli ohnolohitev in ugotovitev bnemovano
kormide. NO meni, de Lebnu ne more llnlI Mikene zapisnika, zapisnik naj Isi
MX* NO
vseboval celoten pregled vlog, dimilo zavrnjenih, odobreni vlod. obrazložitev, sirotkine, ig
zapisnika bi moral biti razviden mdi postopek točkovanja ter podlega o promnezno dodehO nek
PravihO o vrednotenju športnih programov v Občini SOM je bil sprejet 12 72007
7.4.2011 je bil o °Mlinski seji Občine Mreže pravilnik doPolnisPii, Mtar
da m se s
sprenicrnIx} pravilnika IlalpHI upravičenci. MI it lahkr, Omego o sofitiemirene programa 6porte
ki so v javnem interesu občine S spremembo pravilnika pa so bile definirane tudi skupine Sperm, ki
so v javnem interesu občine in faktorji, s katerimi se pomniti enoji° ročk Id jih prejme molom
skupin. V prvo skupino so bili uvrščenimi:I kajak kamr nogomet in kolarka, ki jim je bil dodeljen
deklet 1,5. V drugo skupino so bili tolčeni balinanje, odbojka. karate, atletike, Judo. lokostrelstvo,
gnomone, plavanje m i-okorne-i katedm je bil Odelo hi iCIM i V 1VLi O ekupnw pa so bdi
umrem( &ml 6pord, njihov faktor pa je 0,5 S spremembe pravilnika 10.6.2010 pa je bil Pravilnik
usklajen s 7. členom Zakona o frank kjer se leni programi grlom deli na 7 skupin:
1. športna vzgoja otrok in mladine
Muk-ovesi šport
3.sduold šport
gporhorekochaolossitivos dejavno tidlllL
izobragevanje, usposabljanje In Izpopolnjevanje sokovnik kadrov v num
e. Oprt kolibo in
7. godne prireditve.
Očikk NO ac je notal na izvajanje 53 a čle
upelleveli rektorji i.lega t lene o sni, 7 prQrnv

mpa
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odzivnega pomnila župana j
bra ' d 6'
pripadajoč im fatitodem za vseh 7 programov epotta in nc samo za nekatere.

s

9.43. Kontrola zaposlovanja skladno s temizaello deloiroM mest, izplačil povečeneg•
obstopi delo. odrejanja «dur in izplačilo matmininili nadomestil
a) Zapeslonanic skladno s Katalogom delovnih mest v Občini Straha
NO je v pregled dobil Pravilnik o notranji organizaciji in sisiemizacni delovnih mesi v občinski
upravi Občine Shaea z dne 18.0111013 in Katalog delovnih mest v občinski tonemi Obeine strada iz
katerega je razvidno. da ima občina sistemizirana naslednja delcema mestar

%SIV
aiatemizinnedi kredo
delovne mesta
elstemisiranlb
Mendli mest
Direktor občinsko uprave
2.Svetost za
l
računovpdatvo in
gospodarstvo
Svetovalec za finance in
l
razvojne Kojeklo
Svoboden za dnitbene
dejavnonii m turizem
5
Vign svelovake z
l
jake in pevne

gin&
mondena
delovolb motet
I
l

6.

l

l

O

l

l

O

I

l

O
0

9

O

Za.

M

Vinji svetovalec z
meja, peoritora in okolja
Vi svetovalce za
irornimalo, prometno
infna~
gospodarstvo m
kamnina°
Pos/ovni sekretar

7

8.

Steč& p
deloma meni
O
O

lO
l

O
O

delavec
Mospoli

iz pred oženuga Pravilnika o nobeni organizaciji in s eteinimeiji delovn h mest v občinski upravi
Občine Straža izhaja, da je 2 opravljanje nalo z deloniega podnečja občinske upnive
sistemiziranih ( pmnibm 9 ) delovnih mest, in sicer

-

7 uradniških delovnih men, od tega l uradniden &Immo mesto na prilošigu,
in 2 smokovnočiehnična delovna mesta.
13
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10.03.2 14 je Pila narejena Sprememba pravilnika o notranji oroanizerej in sistemizaciji delovaje
mest v kninski upravi. Občne Strzžo kateremu je prilogo nov katalizo delovaje men iz katerega
izhajaj naslednje sistemizirana delnima mesna
Zap.
t.

Naziv sistemiziranega
delovne mote

Šinejo
alstemlzirmalle
delovna] not

Direktor ob!

Penoja
zasedenih
debeta& mol
Delo Krkine
direktor

Opombe

Od 1.12014 de

To
Urleančil Od 2.122014
Kolek
d. dico
plet no- M
2

4

Odsekalo z
premolonjeke in prame
zadeve. javanoralila in
@kninski even
VSO odevala nsj
Proton i kIj

l

Tipi svetevelec za
komando. pomelo
udiverodokro,investione in
kmetijstvo

l

l

Polono Polko Po eigtLPIZNIj i
Oljne
se piedvideve 33
vilji svetov. ni
plačilni nerad

5
a

Svenovatee za
račiamoderve in
gosPOdarsrvo
Svetovalec za &u
Ojetenonti in Odzovi

l

l

Vodje Ig -vodja glavarl
Pisune

9.

Skopaj:

To
Urbana! do 01.122014
Količek
Pedeekrelar
plačzaz. 411
Manica Janežič
Po Slovarji
Vi 7t. l.se predvidena 31
plačilni mened
Po metemparni
swt. .
se predvidno 31
p o ros•
plačilni nered

Pivildelavee v režijskem
oboe IV
9

Mark Berkom
Po Ostalih:Ren o
Svetovalec L
predvideva
31
plet raz*
plačilni not
AndrejeKrpe
Po sistemizaciji
S
Lee predvideva 31
piel. raz S
planetni razred
Karmo Tutk
Po sislemizargi
Vodje
glante se predvideva 30
111 pletilni mond
Osame
plač. so •
Slavko Poplave
Po sistemizacij se
pint. raz*
O

plalikunzred
O

Tri Pre•trin19111941b o zaPoslitze jc NO ugolotilk tje iln z javnim uslužbencem Samom didileincm
13.8.2013 sklenjena Pogodba zliti za doloten čas, iz razloga nadomeščanja začasno odsotne
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]topu dele. Uslužbenec je dno nastopil 13E2013. ker poni
nenopu

da u jc prigoan potekla
I 2.8.3010. Naslednja pogodba je bna sklenjena z 9.10.2014 in sicer za obdobje od 10./0.2014 do
31.12.2014 za delonso meno koordinator v tefijakes obrabi pletilni razred lik komi uslutlomec
od 13.8.2910 do 09.10E314 opravlja delo brez pogodbe o znosili/
ni- la Etitabias doloivik Me&
občinski upret Občine State ni sistemiziranega takšnega delov/lege mene. V tem obdobju jo
občina zapeolovelisega delavca veE kotje bilo si
" enih delovnih men.
NOje ME ugonobi, da so ze posamezno delovno meeto zapodeni razporejeni v vitji plačilni razred
kV to izhaja iz kataloga delovrkb meat v občinski upravi Občine Streta Za morebitna napredovanja
in poiledičao rezPoreE
aneksi k pogodbi o zaprolirti, ki NO ni bil predložen.
Predlog NO: NO pici/lege. da 55 uskladi Pravilnik o 21012i 02225i2aviii in sistemitanii de/ovnib
mest v občinski upravi Obtine Strne s Katalogom dc/ovntb most v obč
inski upravi Občine Stražo
Posledično je potrebno preveriti tudi pogodbe o zaposlitvi oz. določ
itev plačnih Neredov za
posamezno delovno meni. kot Izhaja iz Katalog» delovnih most v občinski upravi Obč ine Straž.
Odzivno pomado dom uslužbenec Samo Jokloč m župan obšzne Meča Alojz /5552521 kol
delodajalce Ca 1108 2014 a razloga nadomeščamo za časno odsome delavke Monzo France
KlernersM In m en prodale dela po
čačIUMP odsome javne ushdbenke sklenila pogodbo o
mamkam m (Močen čas od 13 08 M M 10 2014 Toko da ne dni da
tetivni adatbeno v tem
čorw opravOal delo brez pogodbe o =modam mo s saremmello delovnega modo komarmor
v režijskem obrala v MMM s 88 členom čekana o /Muh mlužbenerh se lahko darmo namerse
za rlola čen čos sklene men saiemmehr Deloma mem .
je bdo sidemomnsno M okloma IIIC310
men samomore dne 0910 2015 s palmo A karalo-m ~mdr asect NO lahko vpogleda s
daMmenie na sedeža Marka
04toror NO. NON pri opravljanju nadavov zahteval sklene/K Pogodbe °zaposliti ra zagon= v
občinski upravi Za ruposlaege Suma Jaklji& je NO dobil na vpogled pogodbo
za nadomeščanje
začasno odsotne Javne us/utbenke za delovni most° vin svetovalec E zaokolje in prostor.
Uslutbenee ic delo nastopil 13.S 2013. Pogodbe pa je potekle 12E2014 Za obdobje od 13.3.2014
do 8.10 2014 NO ei dobil na svoglod pogodbe °znosi/ni na kgil zaloosleilega.
reeellITIO je ne IlleSe0v. CI- airckteriee naporen:ne &banka,
13 / i= inbabličlii "bite b/SinSa
svetovalca za ptemotenjsk
ne
rad ve. je delo
Pa Opi lj
eni. k'
inoličige razpisanih pogojev za to denimo meno saj iz netmine/jo irobno. da je za to Masno
mesto poknea neimag visoka til:rokovna izobrazba potnic smeri, ditesnii izpit iz jesnie uprave, oz
poonlo o inposablingu za imenovanje v nein tor StIfIkong izpit iz uprasinegapostopka
NO je dobil ne vrtnice/ tudi sklepe o določitvi plete županu, ki ga je izdale Komisija n mandatna
vpreganje, volitvefn imenovanja. Tako stari kor novi župan leto 2014 je bilo 11•111/PČ leto volitev 1
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sta bila glede na število prebivalcev uvrščena v 49 plačni razred, oprav m siatemirecije Izhaja 46.
plačilni razred za župana. Priloga 3 Zidna o sinemu plač v javni okolja ( Uradni list RS. R.
107,10. 35/11 — ORZSPIS 49a, 4045
108/09 —uradno prečiščeno Interen 13/10, 59/113,
_LUN in 46/13) noče, da se funkcije županov natare v plačne razrede na podlagi številka
pobivakev lokalne slarenon. Pd mastitvi župana v plačni ruared se irenteva števila prebivalcev
na On nastopa. mandata župana. če se tekom mandata Reviki prebivalcev v občini spremeni( znita
ali .reire ), se v primeru, da ta sprt-Mrena glede na kiiteilje določene v Prelogi 3 ZSMS Nitni
drugačno =Titov župna v plačilni razredkudi plačni razred župana spremeni. Spremembo števila
prelivelna v anini ter posledično spremembe uvrstitve župana v plač ni razred ugotovi Komisija
za manama vrearenja volitve in imenovanja, na podlagi porenn Stavila prebivalstva,
ga
objavi statistični urad RS dvakrat lino. Po preglede obeli sklepov ob določitvi plačnega ravna za
ob župana ( starega in novega ) je NO ugotovil, da je v obeh sIdepik navedeno isto število
Prebivalcev ( 3361 prebivalcev ). k predloženega sklepa za določitev plača novemu &Inn je NO
ugnat, da nitna Kome za mandatna vnanja volitve ki imenovanja ni opnwila svojega
dek poverila število prebivalstva pri izdaji predmetnega sklepa. Ni ranitvi žarna v plačilni
razred se upolteva število prebivalcev na dan nastopa mandata župan Statistični urad RS doni
kino objavlja pridatke o številu prebival
?Odlitkih Statističnega smola RS je tnalo Ster Mi prebiralno 1. julija 2014 iI342 prebivalcev. To
plačilnega razreda za župana Skladno z Prilogo 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektodu sc
župana, ki ima od 2001 do 5000 pobiralcev v občini revni v 49. plačilni razred. Razosrecv •
ara iln
' pa skladna s sistemizacijo Občine Siren kjer se va župana
plana' razred i '
ČiIni
rarecd.
predvidcva46. pl
Predlog NO' NO poliren, ta se pogodbe o cariniki uskladim •e13 avno sistemizacijo delovnih
men V sistemizaciji je potrebna pravilna določ ili plačilne roztedi, ki khajajo k Zakona o sistemu
plač v javnem selaoriu. Prav tako je potrebno za župana uskladiti plačin razred sldadno z določilo
Zakona o sistemu plač v javnem selmedu k prilogo 3 tega zakona
Odzivno poročilo; Plan razredi renti uslužbencev so na podlagioljamcga kataloga dakoti
mret določam skladno s 19. členom Zakona o sistemu plač v Janom kLrj.,( Inn lint RS. St.

~nen plačnega renneelnol zapenim.% preme vrvne nodrugo delolvoo meno ovneveno Imenovanje
v =le ali višjo11112119
enem nelennenee verne v plačni:v=4 v katerega ve vrelnem delovne mene en kune-ega le Janne
ISužironee vklene! SkIgIII) reremerjev enneeno na katerega ve led prenvelnen 1,SIIII410 pinine
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Občina

rega je uničen mam v krdj cnon. C je bavn
delovno IlleS il, U.S110111-0 V
mut
ddal g a Je obsegel z

&iwwm

lip čn ard ?M novem LIVITCPI

ozomltavi pred to

fti Očl

d na delovnem mesta miroma v nOZIN' pravi

tarna za
lan714

plačat razred Ne glade na določbo preit,
plačni razred ko, mala P2MdIMI plačni rame d delovnega men

lahko javnega alluabenca ob zaposlila l no podlagi
a &11411JVallil1 v nama ah VIŠfi 11(6114 IIV/Si i V
1.73W od plačnega razreda delovnega meda
ga je močno &mečna napredovanjem Soglasje

v or gandr &lovna marava Iliada.
- za javnega ardit/Jenca zaposlenega prt posrednih aparabniMb prora čuna kalerid?
financer je dežuwa. privatni mi nivier,

iWIOP teif

- za javnega uslužbence zaposlenega pri ~rednik uporabnikih proračuna. katera atenevileb!
in financer p lokalne skupnost, župan,
- za Javnega latildhCP2lq, pano shmettopfl posrednni uporabnikih proračuna pri katerih je
athounatel (lokalne t udarnost financer pa &dava timan v sogleglat prittojna t: ministra
-

javnega mhdbeitoa. č43)W/enega a upravi j r1/17V0.1(42111* organov. pradvedaik Vrhovne*a
sodišča generalni dr čama točilne ono vam generalmdrionat pravobranilec.
- manta uslužbence, sarsalene novam dovodu RT VSi,enra Proga/mika svet javnega mann
Javni uslužbenci so bili razporejeni v plačne razrede na podlagi navedene pravne pohlepe. kot tudi
na podlagi doajenih napredovanj v ekladu s 16. Plenom ZSPIS. Nadzornemu onem SO bik na
vpogled predložen pogodbe o zaposlital namenom preverile delovnih mest po danska:bi in
pogodbah. Dodana podadtov v zvezi s mnenjem v plečne rastneNOni zahteval
Odgovor NO; NO je primerjal pogodbe o zaposlitvi ti sistemiziranimi delovnim meni Ugotovil je,
da co vo zaposlen na občinski upravi ( razen župana lis pogodbo o non/glavi manama v vin plačni
razred, konshan iz sistemizacije delovnega mesto Takale.
l Vitji svetovalec za IlIejarljf prostora in okolja rodna v

platni ramen po sistemizacij pa v 37

2. Vita sadovalee n komunalo, pronaetno inentstmkan, investicije in kmetijstvo je v pogodbi o
napodila uvrščen v •pleni razred, po sintemeadji pa v la.
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Višji ar:Mesinke za proračun, javne rmance. pailivanialani

rvejne projekte je na podlagi

pomrlim o zaposlitvi uvrščen v 21. plačni razred, p
sistemizirano v 33 plačni razred.

del

Svetovalec m račhnosedolso gospcskomsti te r poombo o zaposlitvi sistemiziran v
razred, po sistemimemi paje te Jelovim mesiti uvrščeno v 51 plahih:anod.

plačni

5 Vodja ]ne pisavo je s pogodbo o zaposlitvi uvrščen vi& plačni razmik pe sistemizaciji pa je
za to delovno mesto predviden 44 plačni razred.
6. Preddelavce v režijskem obratu jo s pogodbo o zaposlitvi uvrščen v

A

plahni ran*

sistemizaeija pa ra to delovno mesto predvideva 17 plačni razred.
NO še enkrat opozarja, da gre posPremo plačni teinedi izhajajo in !varilno sklenjenih pogodb in ne
gre za napredovanja ali premešča* na drugo delovno roven.

Vezano na uggovitev NO, da je na mesto vrl chmktofice razporejena delavka, ki je opravljala
funkcijo vgjega svetovalca za prerneženjake M pravne raslem, njeno delovno maga pa opravlja
nariba ki ne MPubaioSe razpisnih pogojev za to delovno mami, j
rierniranire izhaja, Mie za ki
delovno tocon polmbna najmanj visoka strokovna izobrazba pravne
zpi z ame
uprave oz potremo o usposabbaniti za imemovanie v naziv ter stokovoi izpis is umagemp
PestePloa. odgovoril
NO naj pojasni. kdo opravlja &lona delovnem mestu višjega svetovalca za premoženjske zadeve in
pravne zadeve oz. kot je pravilno pik:MS:etat sa memežegske in mame zadeve, javna naročila In
občinski svet in iz kje izhaja ta podatek. Dahnimo-vtrlo namreč. nezesdelio.
Odgovor NO: Na 2 sej NO so bili vabljeni zaposleni na občinski upravi In hupati Župan je
Im"emilo Predmvil sOdelMee obč inske uProve in njihovo področje dcla. ga kalna JakliiM je
župan navedel, da opravlja premoženjsko pmvne sadove, koortlfflip delo delavcev Neke tava del,
opravlja dela povezana z varstvom narave in sodeluje jiM pareebehoh (geodetskih pome.,
odkupih eni lji Č. kjer potekajo km-pogaja:me občinske ceste). Pii perneMonšu predstavitve župana
im sklenjene pogodbe a ropialitvi ic NO ugoloidl, M imenovani opravlja dela poileekrelarja rib
premoženjske in plovna zadeva. javna omočila in obrinsici svet
Obede določitve p afic župana je župan v odzivnem poroglu zapisali NO prosimo za predložitev
sistemizacije, Iz katere Mlaja 46 plačni razred za župna. z navedeno 315~1711[1p immreč. ne
razmilaganoti Funkcija župana ni urejena v tiaminu f miomi, mest ebčniske uprem, saj je plačni
razred dIcČe. izobem or pedsokonskih pmclpigh
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Odgovor NO NO ne more preplut* nobenih, dolomicatov, ker z njimi ne razpolago. lc pa NO po
prejemu odzivnega porodila nadzorovenc osebe ugotovil, da je 46 plačni fačlfd delanza delovno
moto dinektoja (*kake uprave lune Opara.
Odinialdc nadurneD dola in Oplodile nadur
Pri mikom nadmmega dela jc NO ugotovil. da število nadur postancembu zaposlenim ustreza
37611111d1S151eNdl o dn111 Priv* PolseP delovne* ČIM' Pri čenler proml nadure poganom*
zaposlenega ter ugotovil:
Ime ta priimek

Andreja Krn
Karmen Turk
Matjaž Pelona
M]1.Bcrkojec
Tka Ibbantnnitavidck
Polenca hpulko Krnim
Slavko %glave
Simo laldd
Skupaj:

Nadin* dele Dodatek va delo
v erah
Preko politega
delovnega Č . v
urah
ID
41

S

jI

On

l
I
a*

NOje *Podlagi *Dolanih dolomontov uradi de zaposlod **odreja*** in dodatka
711 eltb preko p I gadI me la prejem ju di poračun za neko* delo in poračun ta
delovno uspet.
lud po d od cga dela m ti* ure. katere kompenzirajo s prostim
delovnim času bi simi v razmaja 1:1,3. Skupni sesek izplaknih nadur zon* 7.650.46 cur.
Sredstva

klonio uspetneet iz naslova povedanega olyscga dela pa so znalala 553.21 uto

Povedan obseg dela jc bil v lem 2014 odrejen dvakrat, za dve delavki, zaradi nada*** del v
boki* Osemeni.
Predlog NO: Po mnenju NO so odobrene nadure, ki se nanašajo na pepedisk k LiynoS
*veduti, ostale po *ajdoiz dd Oplotnik v pogodbi o zaposlitvi m bi morale biti opravljene v

dolžan n a zahievo tod uje:koop

preko polne> de1umega časa -.13adumo delo:

Nadzoral
d
idlltor

na delovnik sir **h la binomom da Prekinilo &la

- v drugih izjemnih. nurnh

prime

na ravni dejavno& .
Nadurno dak ja mrgole odredbi zpoli v olivlim zgoraj navede
Čakrnin
ggg zo opravlja* svojih milog v lasu preko polnega delom
&malikov ali &Mimin ir a podlagi predhodne pisne it M) gre» odbili& otradsiojnika Zaposleni so
nadur& delo opravliall v skladiizmolim:leno zolainskopoillagit in v upravičena*rimanih
k V zvezni z novedho NO uda rapirdeal poleg odrejenih ggdur in dodalka za delo preko polrego
&rosnega losu prejemajo zli pomil& :o naramno &la poračun za dedosmo umetnost ler poročim
nadurnega delo ki m konmemira s prostim delovnim laso*. Ta parat* je bil nal** saino l r
pri plači za ko** 2014 - mesecu januarju 2015. ko m je usludbenee v javnem sektorju
izplačala odprav pralnih *marina&
Pri nadzoru je čilla iigobtall. do ima eno &poslana
K Mat 6 Piimalak agoloviiev NO obridanon titin dodatek:a iklo preko polna* &lovnega luso &prav nima izkazanega nadurnega
&lom Mimik* zaposlena m &da porisan sip o &M preko polnega delovnega ram in je v
obračunu delo zapisalo da bo nadure koristila Nadure &o bile d-plačank anipak &riale& zato
m iz plačilne lide virds, da ra opravljala nadave. Dobila pa je dodatek zo delo pri* polnega
&lovnega lasa ( sadiva orir.
4. V zvezi z nadzorom krm** kil& poročila lel& ludi opozorili, do ga .gO NO bodoče
previden pid uporabi imen in &Makov zaposlen& uporabljajo naj m IO Illfe 02 =Mi delovnega

Odgovor NO NO jemal mnenja in mahu podme gleda objave osebnilidmialkov zaposlenni v
občinski upravi in ugotovil da je poohlaččenee v svoji ohladit M 090-59,253/9 z Me 13.7.2009
zapisal, de je bilo z uvedbe ZDUIZ na zakonodajni ravnl sprejetim Mahate, da korderead javni
tudorionar oziroma javni uslužbenca ni upravičen pričakovald zasebnosti gloda svojega Imam
metro položaja, plača slušbanaga naslova in s seh ostalih podatkov, ki so povazeni z optasliadern
javno funkcija ali &lomeča marnada javnega uslužbenca«. Poohldrenca zaW meni, da sa oSettnr
padalki pusanietnkixe. ki s.“ tlelnen't E'vemelju Občine,1i
apodatke, peve2alle S Mako
jodid sredstev lahko objavijo, leta pa d m ne polzebujo njihove °sobno Privolitve. s'Sj g g ggggggg
nildelzwv (Ibelnia 71d«}mk•110C1J•Wh-
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5.4.4. Stoikova' vidik sodelovanja z občinoNovi Bičij
28.8.2009 je bil v Beogradu podpisan spomnim o mediebojnem sodelovanju med občino Sirila
občino No Beč ej, ki j I Imenge potrjen na mi od sej oblMskepa sveta. V m namen se vsako
leto nekaj predownikoi, naše občine udeležuj pdted ite
obči i /l
lieč j i brat
NO je
gliomu ponivil vpizdanje koliko no to Mane in kdo so izlitimi predstavniki naše občine. ki nas
zastopanju pri obiskih pobratene občine Novi Beteg V ta namen je NO prejel kirligo izdatkov za
reprezentanco ( konto 4020 ) iz katere jc razirkbo, d izdatki za neprezentaneti 411 sodelovanje z
občinami v tujini nu3J24.42 eur za leni .2014.
Po poglobi kinik dobaviteljev za leto 2014 je bilo ugotovljen d i bi
prej la
račune za reprezentmon prenočišča vezano na obisk predstavnikov iz občine Novi Bečeji
Ime slobavItelis
Kikelj Mojca s.p.
.01~evalnica Begu
Milenkovič Štefanji& op.
Telma Keka abgb
Terme Krka dni

ludnj

znesek
110,50
577 06
1296 76
294,21
35300

Cosbbm. Pod norekco
Franci Bašelj a.P.
°gekona Trebnje
Moka '<akcij
Gostilna Radovno°

258,50
423,19
565,00

SKUPAJ.

4.05523

Skupni nosek songov prenočili in reprezentance prejeli v letu 2014 maga 4.05523 tur, od tega
jihjo 3.12 42 odhodek leta 2011.4.9,81 on- a odhodek lok 2015.
Ni podlagi spinoma o medsebojnimi sodelovanju med občino Straža k občino N ' Bečej
predstavniki nale obč ine &akna °Mikali pobrateno občhio i sker od 1222014 do 14.2.2014 in
od 21.082015 do 252015z namenom medkulturnega ~dalija.
Za obisk v februarju je bilo Zupenn in liriki j bči ke uprav izplačano skupno 6 dnevnic v
skupni vrednosti 17600 ein in kilomenina z vključenimi eesognarni v višini 3/5,93 on. Februarski
stroček je tako zančni 491,93 cur.
Drugega obiska v avguitu io se udelefile 3 osebe M občinske uprave. Izplačano je bilo II dnevnic v
slooni vigni 328,00 eur in Olonsin s «obilnimi v vilnd 610,34 cm. ko skupaj znida 93824 con
Predsednice NO je županu po emeilu 20.10.2015 posredovala vprigai nje VečIDTIO Dia Občino Novi
Bečej in sigo, da kljub zahtevi NO iii dobil odgovora koliko nas stanc sodelovenje z obč
ino Novi
Bečejhi din zadnje 3 len pojonj kdo se je udgekl naše delegacije za obisk pobratene obč
ine in
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po kakšnem k Sinu ao bili izbran O ljudje? Župan je 21 10.2015 podal pisni odgovor dopis nima
opravilno 4lovilke m ni označen skladno z Uredba o upravnem poslovanju na zastavljeno
vpmeathe. Odgovor župana: »Vse se raz-Mrlo iz zaključnega rdimo, Ms sem vam da pogina
Opozarjam vas, da navaj•ate nadzor zaklju čnega računa zu Ida 2014 In nimate podlage zardevali
karkoli za predhodna kta za &Iga del Wriadanla
ne saln ali Je 19ePred~fi "Men l,"
izbiri članov dekana:je, vsekakor pa eden. naletne povezave z nadzormn zaklju čnega rosimo 20/ k
NO Opill01,11, da GO i2 2.14111čIleZa rdim razvidni slopni sbodi sodelosarre ObčiriAtifi V tajlni V
3.124 eur, ni pa razvidno na kotam sodelovanje v tujin se O stroški namilijo in hrib
pridobitve andiliend podatkov % ibMINčoma računa ni nahod odirati da se ta odhodek nanaša
na stdek reprezentenec. Del shielkov. ki se ~ep na izplačilo kilometrin in dnevnic zapahnili
rbrinaki upravi in se benda% na obisk te pobrisane občine Novi Bečaj pa tudi niso direkbio vidni
iz proračmske postavIce. ampak m vključeni v izplačila materiabsib nadomoslil zadale-od v
občinski upravi.
izbama, skupnega sadim sodelovanju z. občni(' Novi Bečaj.
-

Skupni redek reprezentance za leto 2014 za Občino Novi Pečenje znal 3.124,42 eur
Strdek izplačil petnih amilov in dnevnic netili profitavnikov pa maka 1.43047 eur

Skupni stroček sodelovanja oboli občin za leso 2014 tako znata 4.554,69 eur in je delno prikazan v
postavki Sodelovanje z občinami v tujini, del pa %krita med izplačili pomik stnoikov in dnevnic
zaplenili v Občifini Upravi.
Sklep: NO predlaga županu in abč1113keill11 motu. da glede na krizno situacijo, V leam4 so himna°
nahajamo, oceni smotrnost in upravičenost sodelovanja obeb p
Odmeve poesealajupana. Srakina so bda paradna= v skInds z paseasesunem
Odgovor NO: Pripomba NO m ni =dala na porabo
omrtvičenost uporabe finančnih sredstev. NO predlaga
sodeluje z Občino Novi Pečali
5A.5. Strelk najemnine
proračunsko postavke 06011 - %leksična energija M ostali obsalovelni modi -je razvidno, da
občine Straža Medjo najemnino za najele prostore PGD Vavta vas v Mlini 999.0i E, in strdke as
elektriko, komunalo in ogrevanje. Po najemni pogodbi N. 3526-1/200%1 z che 1.1.2204 znala
najemnim mesečno 999,02
( 530 Mode 1111.65 m2 ) brez DDV. Občina Straža se je z najemno
pogodbo z dne .1.2008 zavezala plačati tudi stroške od 1.1 0.2007 do 15.052003 in Sem 53.3 %
stročkov porabe elektrine energijo, komunalno sloMm
:
v višini 59,67 % ter strdke ogrevanja
paddx,250.00 %mesec ter stročke bdenja 220,00 E brata ne moserOd 1.1.2008 sc moški delijo
dede ne =rime prvdin v gasilskim domu PGD Mavra vas in sker:

fl
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Upmna enota*
PGD Vavta v*
Občina:313Mo
Sku :
—
ornem po

občina SPRALA

M2
38
44
131
263
Iiveni

14
17
100%

Dejandw
10
21
•

o

Nušin obračunavanja Polkov
Komunalne storitve se ohndunavajo na podlag) delitvenega kininu
2 Stroški elelbišne energije se ohnečunavajo na podlagi delitvenega ključa. Od
PoMbe
odtlej ponba 'obedu energj po odštevalnem števen Telekoma.
Doletimo poraba za obroč= in onall fiksni Mond se obračunajo po delitvenem
3. Ogrevanje se letno obnebna na nrieledrdi načns J l.6S i2
5litrov
cena kurilnega olja v %M. Falmiirbje m izvaja meČn.
o
Po Uprabsi enoti m pn obračunu elektrike in komunalnih SlailiteV upošteva manjši odstotek
površin zaradi delovneM časa 7:( tedolltnn.
NO je ugotovil, da je bil nudeni:0k stroškov narejen 27.5.2009 za obdobje od 01.01.200 dalje.
Stroški °lel:trdne energije naj bi se zambubvali na podlagi oblevalnega števeck
NO je dobil ne vpogled račune ~ povezanih z najemnino za leto 2014 ( Tabela 1. 1. ki znašajo
15.39603 eur od tega nuča strošek delti ae energije 2.780ga em strošek komunale 2.608,25
me. sesek za ogrevenje pa 10.007.16 ime K melosom eo priloženi rešeni sat komundo, elekkiko in
Petrolovi račun za nakup kurilnega olja Lz pnloženih računov je razvidno. da je strošek konumale
zamilunen skladno z delilnikom. Skladno z delilnikom stroškov naj hi se Mond elelmike zaračunali
po dejansb porabi in sicer pa odšteva-Innu števcu Telekoma. lz predloženih listin ni razviden
=sani pop- porah po odn
šte
P ba Mil gaIj po podpisanem sporazumu
bela 55 l / m2 Ion. kar pomeni Idilo 830 1 goriva/mesce oz. 9.955 l kurilnega olja na leto
21.12 2010 ie najemodajelm pisno obveatil naje:~ da eci z dne 3.3.2010 postali
seči
zavezanci na DDV. z odbibbn dtiC6:111 22 %, zato bodo k meseči-dm stroškom zaračunali še 78 %
vred:mah DDV
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oiiza tokov za leto 2014
Mesec

Januar
Februar
Mera

Elektrika
Kam la
IhjamM Karavlami>Dejakj Zr.nno
427 18
390,23
42 18

Mai
417 91
lung
405,97
Juhi
417,92
Avgust
4fl92
Septembcr
405 97
Okaober
417,92
November
December
417,92
Skupaj:
4853 40
( Tabel+ 1 )

235 98
236,97
2577O
145.33
242 37
224,66
202 10
231.27
229,40
238,31
237,06
259.73
2.780,88

144 76
105 00
l 395
01,21
L 3O5
101,21
316,68230,33
319 97
232 73
316 6
230,34
549,M
330,85
239,38
337 06
244 01
37 64
242,91
334,25
240,53
330,69
240,51
3597411
2.498,25

Oriumid
razdrt
1,493,96
1383,04
000
000
O 00
0,00
OOO
O 00
1.326,12
OO
1,433 79
4.636,91

Zarstuna»
.
832 90
836,22
36,22
22
836,22
836,22
36,22
836,22
83922
847,83
788,94
10~

m 09.12. 1315KNO mirt v pogled k vse rasama za leto 2013 Tabela 2 ) in 2012

1a3 )

Pri pregledu računov z slrofiir puvezauth z najemnino za leto 2013 ( Tabela 2 ) je NO ugotovil, da
skupni stoki zlagajo 14 425,33eJr.
lega amin alrogals okkInize enere 1.915,46 our, Molek
komunale 1.222,57 eur znesek za ogrevanje. pa 10.282.30 miz Pri pinagledu strdkov povczandi z
najemnim za listo 201 ( Tabela 3 )Pato bilo ugotovljeno, tamokunni stroOn znaki° 147784,56 cm,
od rega je b11 anoSek za stekalo 3 007,29 eur, siro1ek komuna ie metal 759,59 r, znesek
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2013
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2013
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479.59
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870,39
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er
Oktober
479,59
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1525,13
Novemb
5302
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O
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42844
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1693,91
1227,57
7600,62
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2013
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A110.11/111114-01cOV la Leto 2012

mesec

E Idlik•
Delansid
Imamoma
motek

astrau1PED

KOMIIIRRIA
najemu Mukoma
umnimi
&pitala
pon

483,35

Fobruar
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61,32
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3951 4
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471,72
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471,72
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5.479,07
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a romal
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popku
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Jni

o.
im.mu

1.443,44
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294,76

80,40

58,48

0,00
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fl32

57

0,010

468,06

2012
0,00

2012
2012

67,97
71 57

0,00

ONO

23.41

13

4952

536,72

66,34
14022

150 75

237,59

110.00

80,11

3.007,29 1.043,08

759,59

2012
2012

L3S4,O

53755l

2013

1.447,21

845,34

2M3

N.457,65 11.017,68

( Tabe
Omote NO: NON romb da so zetannuasii sirotki moczari z najemnino nc. obračuoaseio skledno
s poPisano pogodbo m. delilnikom stroškov. Nc izvaja m maschE Prbis Porabo delkožne
empic pro. tako is ob Mm previsoko odmerjena porabe kunEnega oba ru Ea2 po Noe ( Dede na
razpoločlbse podate n spletu predložene fakture PGD Varla ms En glede m dejstvo, P se v
prehodnem času občina ogreva tudi z električnimi napravani (Iclrna. ka odbor 1. Glede na dojsNo
M Upravna enota Novo mesto v Straži nima vet svoje izpostave, predla amo Navarim razdelilnika
roko. Prat tako prollagerno, da se omari kdo vse se ogreva iz tc e sin. de m priprav, no
delilnik. m da se rsbračune dnenNa polt kuolmoroljc
Odzryno poročJio župana Predlog NO bom, wrnš mah in preverdz predigram)

°donos NO NO ur strinja z adzh1t roi]om ži
5.4.6. Sofinanciranje nakupa realnega Srdan PGD Vavta na
lz proratunske postavice 070091fivegioirtgo monterji ( solimmerranje nakup opreme ) je
razvidno. da je Občina Drača sofinancirala nakup relevalnega čolna M pripadajoče opreme. Obči
Straža Pa s PGD Vavta vas podpisano pogodbo o opravljanju lokalne jame pansko službe v
občini. Pogodba je bila podpisane 4.102013 e eirmi PGD Vavta ves in 23.102013 s strem Občine
Straža. Občina se je s pogodbo obvezala, da P skladno z Zakonom o gasilstvu, na podlagi tlačna
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varstva pred požarom, zagomvljals sredstva za PGD v Ernini. M jih določi poveljstvo IGS za reku
delovanje PGD, gasilsko in teševa% %mino ni operativne pripadnike PGD, 15115355bljanie
oponk% %%Mikov PGD ter gradijo in vriddevanje objektov in prostorov
delo j
posilstva. Skladno z zapisnikom 2. seje občinske% gasilskega poveljstva v Straži, se finančna
sredstva namenjena delovanju društev M:deljena 55 55 za PGD Vavta vas in 45 %za PGD Dolenja
Skaža Denar predviden za nabavo gasilske °prozne se bo korislil na podlagi 13555555k51R055 Nail555i
M na vrsti nabava rekvabcepa roka za katerega ima predračun PGD Vavta vas in bo maral cca.
17.000 eur ter oprema %Maltnega omrežja s hidranti:0mi omaricami. NO je dobil na vpogled
%%okna povračilo strorniov nakupa rekvaltiemoloina karikoči kopijandrač
mov v skupnem
zneska 17802 cm NO je na podlagi Pmjelik "MM 1021110°Ii d's
1111°E1
nakupa ampak 100% povračilo stroškov nakupa reževalnega žolna x opremo.
Predlog NO: NO je ugotovil da nakup čolna ni bil sokom:bran temveč je občina POD Vavta vsa
povrnila celotno kupnino. Predlagamo, da se misleč% sofinanciranje dodeli PGD Dolenja Strak.
Odrimo poročilo žuwww. Predlog le ~srep swer po se oprema %On%
v skladu s sklepi
°bernskega ppreUsworw na poWirgi ldwOaPowbarr
Odgovor NO NO vilmja pri svoičomo

5.4.7. Tiskanje knirne MmE~la Spah
k konto burko dobavirelja Tika Formatisk d.o.o. je riszviebm, da je Občina Sloiža plačala ca
tiskanje knjige monognfija Straža 19.895,49
lč prekošen% lisnn je bilo ugotovljeno, daje bilo poslano pavom:Sevanje za tikanje knjige trem
tiskarjem. En tiskar je izjavil. da v predlaganem raso storitve ne nxim opraviti. ena tiskarne na
pomindevanje ni odgovorila, tako da je bila i4J151115 tiskam L'
Ml
jo
dbo
Skladno s Pravilnikom o javnem toročapju v Obaini Stražil cena ril potrebno povedati pd imorkih
ludig %drugih puhlim, vodar pa skrbi& naročila lahko preveri one in pridobi več ponudb tudi
v teh prime% k predložen% lit je Mlo ugotovljeno, da je bik porpra9eVallje počeno po
elektronski poti in sior mko, d m bili vidni vri potencialni invajalci stofilve. NO predla% da se v
prilfixbfic zbirajo ponudbe tako, da morelaiMi izvajalci storitev niso vil% vsem No podlagi teh
dejstev NO ne kure poučili. da je oblina utemeljila izbiro dobavitelja s predhodno izvedbo
postopka zbiranja ponudbe oz. prevojanja emu.
11. novembra 2015 je bilo županu po elelcuonski pošti postavljeno vpošanje: Občina ju v lau 2014
financiranja izdajo knjige monograrda Straž& Natiskanih le bik 1.500 izvodov. Zanima nas, kaj je
knjigarni?
župan k v dopisu M 060-2/2015-12 z rine 25.11.2015 migovoril, da le preostanek knjig Mladik%
v Kulturnem domu_
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Županu je biki 25.11,7015 pomolimo ustno vprašanje ( med imreevanjem nadzora ), kjer so
prikazani pribeidbi od podaje )rmige Storai Na vpogled je prejel tudi blagajniški prejemek k 2g
sicer ie 21.10.2015, ki ga je prejela oseba, Id j.e v knjižnici v Straži kupila dva knjigi. Ker na
biaZajnfikem prejemku ni navedeno, kdo ga je izdal ( kdo jo preja) gotovim dje bilo županu rudi
zastavljeno omahuje, Irje so Mendli odhodki od prodaje knjige in komu pripadajo?
Župan jo na dopisu k 060/2-2015-14 dne ti22015 podel pisni odgovor: »Število knjig, kiltom or
na Soju re 664 Knjig raumo prodajal), sem pa kot župan te 'Mige podarjal za protokolarne
namene. ob posebnih priložnostih, obiskM v drugih občinah in taidi gostom v nači odžira. Pomudile
evidence o tcal m vodimo, saj mm zakon tega na nalaga. Menim, daje omarni ()amen drajige
promocije Straža in rudi seznanitev Stražanov o zgodovini Straže«
Na spletni meni Občim Sleaža je bilo 26.92014 objavljeno, da bo v sredo, 1.10.2014 v Kuho=
domu Sanaa maderovitev mouografde o Straži in ob tej priložnosti da možno knjigo kupili po
promocijski ceni 5 eur. Objava na salami strani dokazujc, da so so knjiga prodajale M letu 2014
Tako izjava zimami, da obeina knjiga ni prodajadma dirči.NO se Se audno spraduje, kje in v Icaldni
viiniso izkazani pnbrieflo od predaja le kane'
15. decembra 2015 so bila Miranu rele. ki podi postavljeno dodataa vprašanja vezana na
izdajo knjige monografija Straža:
I. V povezavi z izdajo knjiga monografija Strak nas zanima Miram stroad so MII k povezani z
Kadre tc ludizem= Olika Formafiak
Z. Kako so bili plazmi omel), M m sodelovali pn
knjigo Rane Granda med ičk) odo
oblikovanje sine KoviO lektoriranje Maja Molid fotografija na naslovnici Dušan šetbiat
Kodb jc

vseh Krožkov, pcisarzenib z izdajo mcmograllice

Prosim tudi za vso dolcumantacijo, povozimo s prommainum dum?
Zrortropeini Vprešeternie žepen riegOVOM pri elekroneki piki; »Žri v lakr• Nagem sohi nismo
uspeli prnnavlif dokertientactin če baste porrebovidi itd pmdin sporočilo Nal &tono opomni^
da ste disketnim:dello gkde prevzema Iowk f Imen na vpogled — priloga k odredbi za plačilo
Potkeffi Fonema&
Prallog NO; NO prcilaga. da župan po prcjamu osnutka poročila o opravlja= nadzoru
Srem čele v zukunitran ruku orlgoved en zastavljam oPridmia, Pude rolrerun
odgovore, kijh bo NO upošteval v dokončnem poročilu, sicer bo NO po pramottočnosti poročila
obvestil pristojno minismoo in Računsko svliačc, saj razpolaga z liStinakinii dOkni. dOkazurcio
prod6o.
Očimu pet(Nik Srpana Dejansko nisem dolžan odgovarjati na toirsina vpraiallta. sat te NO
Imel na ropolagn dotemenintins, Mimoz•e zazreva( Lahko pa bi zahtevali še dodano opise plačil
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kavk ah komo kartice, iz $h

iI1 nvid,i pmii. Ashoh tesms &skarn

so i,fi zaleg storacs Irska monogra pic. so le plačilu pa avtorskih pogodbah za
Kowl117 41.97 slok ASSzosor Osno (1312S56). ASS-aslok Vism&isk (91&79). rsha lip

s aclato. lahko spogledate krt ye delu ob čine
3 Doloaneniasha

knjig dobavnico ste le &gob sciagled Skopal'
kozle,. I na sedežu ob čine.

o

4. Ob čina .SYs&amsosogrolhe po podatkih, s Samsoni =polaga. os Inkalaka
Odgovor No: No jc te k osnutku poročila nadzora eaključnega mična Občine Straža za leit 2014
luti&il :listinske &doze, ki dokazujmo prodajo knjige. NO je večkrat poskušal od župana Pridobiti
dokirtnentactio vetrno na izdajo knjige monografija Straže. Spralo* Id m bila posredovanja
županu so navedena v semeni poroč Po prejemu Omotica poročila o nedrom zaključnega računa
Otič hm Straža za leto 2019 pa na internetu tudi ni možno tič priti do vabilih ki je napovedoval
dogodek predstavitve knjige in 'tožnost nakupa za 5,00 aut. le dobavnice o prevzemu knjig je
razvidno, da je bilo preveta" 1520 knjig Koliko knjigo je bilo dejansko prodanih in koliko
gotovine iz tega luslovaje občina PrejeleKOM mimo:

5.4.8. Plačilo realno v ceni programa vtika za Zasebni vrtec LamMiklavžev Zavod Mamka

,)

Iz proračunske postavke 19002je eazvidno, da je Občina Saala v letu 2010 plačala razliko v mai
programa vrtca za otelit M obiskuje Zasebni vrtec Lavra, Miklavžev zavod Murska Sobota v višini
1.142,31 E. NO je prejel v pregled odredbe
ločil
ke
bd hj
ptember do
november 2014, kjer nada meseča( razlita 324,45 E in nalog za plačilo za december 2014, kjer
mala razlika v ceni 169,95 K. Sldadno z Zakonom o vrteM ( v nadaljevanju ZVel ) in Zakonu o
uravnoteženju javnill finale občine ( POLUTO) srodstva za mehko v ceni med ceno programov in
plati
tuševspotavlja proračun blodne skupnosti, kjer imijo otrokovi starti stalno
prebivališče. V donMiem primeru ne zre za dnevno migracijo medi zaposlitve.
Predlog NO: NO predlaga, da China StruM vljudna posive starše. naj 2 uredijo stalno
prebivališče.
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občina STRARA

Odpne NO Občna swe je v X kladv e Sedmm
e riba me Sirna dolina poročati organu o vseh
ednni
i ttopravil no( Toko letno občina sproži postopek ughtavlionja dejanskega prehivalizča
oseb_ za katete se plačuje razlika v coni programa vrtca

5.4.9.Razpolaguaje prodaja nepremičnine 4144 Lo.Cosonja Strela
NO je za nepremičnino pare. k, 418/5 Le, Gorenja Straža ( parcele pri vodnem zajetju Devetak )
zaprosil za predlehtev progama za rarmanie z nepremičnim premoženjem. katerega predmetie bila
ta nepremičnina kupagardajne pogodbo in kopij vseh stroškov povezanih s te nepremičnino.
Župan je to zastavljeno vladanje v dopisu D 060-2205-14 z de 08.12.2015 odgovoril sledečo'
»Občinska grgravate preverila programe ravnanja stvarnim pramotenjeiti mleto 2009 da 2015 in
rudi porodila o laltdelfi programov ranima s shiarnim armaturnem za navedena leta in
liggiovila da au %prem linam - parcelo tis 418/5 ko. Gorenja Shoda nt izvedla ravnanja oz.
promet z IIKeiletio nepremičnino. Preverili smo la& Proračuna za leto 2005 in 200& ler sadG a
ravnala za navedeni len In indi v Ph datautientth nismo ustil k.aluittiolčall ravnanje za m paradi°.
Oblina Straža v len d2002'do 2015 navedeno nepremičnina iil kupila na prodalogr

NO je pridobe rodii izpisek iz zminške knjige za predmemo nepremičen), iz katerega je
nevidno, da je bile prederemo parcela predana 23.11,2012. Km je šle za kmehisko zemljine, bi
Občine Straža lahko izkoristita Osine predkupne davim, kateremu pa seje edino odpovedal...Po
Zakon
• prosto ( Ul. RS 110/2002, 82003, 5g/2003, 33(2007, 108/2009, 80/1010 ir
občina lahko z odlokom določi območja predkupne pravice občine na nepremičninah na celomem
območju podkve in na območju obstoječih oziroma predvidenih Sfrusandnund omrežij in
objektov izven poselitverid obredij ali na delu reh obrab. G občina
M 1 predkupna
pravice, lahko prodajalec prode nepremičnino drugi nebi, ko roje izrekel rok. Vendar paro lahko
Notes
verifi
e d nok. •
gam god ejL) Pravi. ho i th 3 PO TI bč
Podrta prodajaln na kupoprodajni pogodbi, Le prodajalec ne predlOži potrdila de občina ne
uveljavlja predkupne pravi.= mirom da ni zainteresirana LI nakup nepremičnbre.
NO temi, da je Zlo v konkrenen1 primen za konflikt Interesov, aai t Pmdmene naPeemičznie
kupil tedanji župan ki seje odpovedo] uveljavitvi predkupne pravim za občino Skata.
Odzivno poročilo župana. lz Zapisniki NO t! 7 tztarii daje NO prejel nekaj ielefonskdo klicev in
ting elelaronsko potto s konkretnim sprožanjem glede padavine premi čnega idijekto pri voznem
zdetjii Deveisk..8 nashibila id081333 33 Saar Občine Straža !Oje sprejel sklep razitivr nadzora.

rn neer da se &sv& pregled morsditine pridobit, e.. razpolaganja in prodaje ne premi čnine 4181.5
kg. Gorenjo grro2o. NO mora bili pri Golem deni rrematiren G sme delovali na podlagi indicev
ali Pridni tibtatitiv

tovrstne zadeve Prtstalin

organi.

V znesi z nospdbami da .51 kers tla za kanatisk. zemlji= Obema Gret leno izkoristilo MMIII
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obč act STWižži

.t 23 členom Zakona o Imetniki mendliiiii I rinkbil list RS. M. 71/11 — modno pre či-Mem
besedno in 58112 lahko pri nakupu lonetysivego zent0tiča gozda alt Analne. če ni glede
lonentskaga ~Mitiča, gozda Pametne z dritgim Tak» . d
Pravim Predknirtni ~Cena- po motednlem vrstnem redu.

ic fbligačC. oveljiniiry0 redkimi:o

3. zakupnik zenititiča. krte ronaoden,
dnigi kmet:
kompska organizma ali .samostorni palic ki jima ie zeptitiče ah kmelna nimskim za
naravnam:a kineotske oziroma go:Monike dmavnosta
Sklad Pne gskili ze"" Č ngo"""""ke Slo~211Republiko Slovenijo
friede rkt zakonske določbe Občino razen g zakonsko določenth primerrk nuna predkupne proden

MMM s .55 Metrom Zenitao reinn" primimo lahka Občina z odlokom dolo či abnioate
predkupne pravice občine na nepremičninah mi reioinem trionotkp poselitve in na območja
obstoječih oziroma predvdenik infromotknapth atmegg in objektov izven poselinaniii ~tj ali
no delu teh območij, če ni s Pon zakonom dolo čeno daugodo Predmemo zemšče se ne tEMajo
obmogiv obstoječih oz pretimdimih infrastrulawnth omrežij in obiskov, zato m pogojev za
ustanovitev tidionde predkupne pravice Paga konkretnem primeni te NO minitta na podro čje, ki
m v Mihovi pristopinsti soj spraiplejo župana zakaj m IM:01mM PretikuPtie PraViet. Potege
predpisal niti zakon. Mri obaintki svet
Mapi Motan se pretihimi pravici Hi mogel re0Vedat saj pli" bili izpolnim i pomiri ca njeno
elfindiame. 1"‘""mm f menl ni šlo ""y7";111"5". saj n kilti predpisano predkupna
pravico ni občino ruM n1 kliona katerikoli dnin način udeležena v konkretnem postopku
Odgovor NO: Dejstvu je, do prodnima nepremi čnine meji z vodnim zajetjem Devetak in daje no
Itmodis.ko zemijitite, 7+1 katerega je morale obalno podan izjava glede usteljeviondo predkupne
plovem NO O prejel nriloodi dokumentov glede novolioliania predkupne omamo Nela pa ni
411ii oz. ne sme overili podpise prodajalca na ontimei pogodbi keek Podleditve Potrdila
, da eličiaa
no želiuveljavljati urnikom pravice
Županje na osnutek pomada nadzornega odbora o opravgnote nedavni ZR Občine Snah za loto
2014 podal sledeči pripombi:
IM Porodilo o opravi/enem nadzoru ni v skladu z tird""S "ulil Ob čina Straža km Y2 pero čric
pari Mitje
arov= oseln in ne oido @bernskem t mem
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občina mula _

poročilo vrag tudi občinskemu svetu

drozona %rod%
Odgovor NO Osnutek poročilo je nastajal dlj časovno obdobje tam ima zn datum dolcumenta
vpisan mesec in leto nastat% Poroči% Ko že> Poročilo dokončno in potrjeno na soji Na, % turo
°oren% eno s prarotrum %Molom naotanka Poročilo

POVZETEK UGOTOVITEV NADZORNEGA ODBORA

I. Zaključni račun prememu Občine trž a let 2014 je sestavijo' v sldadu z gekoni in drugimi
P°1412191 s ON141292111-121 ugotovi/orosi Pootrofidjivimi vsebinskind pojasnili odstopa% med
Proračunom in njegovo realissordo
2. Proračunski prihodki v vrednost 3.394.872 cur so bili za 36,47 % nižji od načrtovanih.
Kapirarold prihodki , ki se nanašajo na pretrg° torntriče In neopredmeternib sredsrov so protrro
95.584, od načrtovanih 609.210 eur. Kapitalski prroodki so hill red izironl v vižini 15,7 % od
ekronan%
3.Promčonde odhodki s Porogi 4.354.098 cur, in so za 43.2. %nitji od načrtovanih.
Obrazložitev Izvajanja načrta razvojnih programov jo pri posomemih programih
' pomanjkljiva.
Občina le vedno nima izdelane razvojne strategije.
NO je ugotovil, tobčinavprimenr ko je bil podpisan oneks zapodagtrroje tka %%roča, dol
po kontroli izbrane investicijo ni zahtevala podaplanja oz aneksa k podaljžarou bančne garancije
skladno s podrtij/Serom roka dotrončsaja dcl.
Na področju sofinanciranja programov na podroNu Spada jo NO ugotovil, da je Praviroik o
vrednotenju Spona% programov v Občini straža v 5. členu nejasen. k ~ega pravilnika ni
razvidno, ze katere programe se pd izračunu ročk trohe prersčunavantampoStcva.
] NO
1

te Pd nedrom Pogodb o troedini ugotovil, da je et delavec od 13.62014 do 9.102014
°Previjal delo brez Pogodbe o zaposlitvi.

NO je ugotovit d.] je občina sklonila z onim delavcem pogodbo o zaposlitvi m obdobje nd
10.10.20I4 do 31.122014 za delovno met koordinatorja vrežijskem obratu. V Katalogu delovnih
mest v občini% upravi Občine Straža ni sistem Immo% 'rodnega delovnega mit.
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obema STRAŽA

NON tudi ugotovil, da to za posamezno de/olvo mesto rrnosleid v orninsiti rnmvi rozPottieni v
višn pkčilni razred, kot m izhaja iz Kataloga delovnih mest v občinski upravi Obč
ine Straža.
Aneksi o napredovanju NO niso bili predbženi.
Tremion je ria mesto vel direktorice razpornena delavko, ki je opravljala funkcije viejega
svetovalca za premoženjske ni pravne zadeve, njeno duhovi° trnato paopravlja osnim. D ne
išF931115jUle razPisnoihrurgojcv za to delamo mesto.
I l. Pri pogledu sklepe o doloeitvi platneg.a razreda
imanaN Dno I da Kom- j
mandatne vprašada, volitve in imenovanja ni na Statističnem uradu preverila št55(110 prebivalstva v
Občini Stati na dan nastopa mandata župana_
I 2. Zakon o sistemu plač v javnem seloodu določb da se finticeija županov uvrtta s plačne razrede
na podlagi števila prebivalcev laINInc skupnoni. Glede na to, da imam občina Straža nekaj tez
3.660 prebivalcev, je NO ugotovil tupoko v Katalogu delovnih men v občinski upravi Občino
Sina ki za delovno m.etto župana predvideva 46 plačilni razred: pralen 49 pi Č
Hi antii

n. Pri nulzoni nadurnega dok je NO ugotovil, da ima ene zaposlena obračunan tudi dodatek za
delo preko polnega delovnega čase, čepmv nima izkazanega nadurnega dela.
14. NO je ugotovil, da je skupni stronek sodelovanja s ntilmi občinami vetji rid iziernanega v tej
postavki,
' saj je del stroškov prikazan v drugih postavicah kot so izplačila materisšmh nadomestil

_d

l ž Pri nadzoru SttODOV najetih poslovnih prostorov občine od PGD Vavta vas je bilo INOIVVIjC110,
da enak najemnina MI 181,65 ritč poeloodh prostorov 999,08 car mesečno ( brez DDV).Poleg
najemnine pa je občina dolžna plačevati tudi obratovalne stroške za najete prostore. za katere pejo
NO ugotovil, da so ne zaračunavajo skladno • podpisano pogodbo oz. deltinticom elroškov. Ne
izvaja se menetni popis porabe clektrične energije. Prav tako je pinvisoko zaračunana poraba
lovilnega olja za ogrevenjc za najete površine. glede naptedložene dejmske stroške PGD Dama vas
in glede na dejstvo da Uprto-D eno
ov mcsto SIT6f "ma č j pbarne NO tako
ugotavlja, da obtorn v preteldih ledh ni delovala gogpodarno in smotrno, saj ni izvajala ustreznih
popisov števcev, prav tako pa je potrdila vse račune za obratovalne stnetke zaračunane s strani PGD
Vavta vas ne glede na delihke iu prilDene dejanske fakturo
NO je ugotovil, da nakup gasilskega čolna ni bil sofinanciran, tenivet je občina PGD Vavta vas
povrnila celoto° kupnino. Predlagamo, da se naslednje nofinarnienoje dodeli PGD Dolenja Straha
NO je ugotovil, da se po podornih na spletli Wall] občine Straža in Po prejetem blagajniškem
D-Nemko knjiga monografija Straže prodaja pa 5 eur, prihodki pa nivo prikazani v proračunu
občine Strak_
/t NO je ugotovil, da bi morala občina na podlagi Zakona o račun odstv -or G zalogo
knjige monografije Straža na razredu 3 in jih ustrezno prenašati v ustmeno kategorijo odhodkov in
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Prikazan pritrodke od njene prodaje. kor o
previsok izbrane odhodke in nobenihOh

v prraČutu za eto 2014

19 NO je ugotovil, da je bi kupe nepremičnin; ki meji z kobrin zajetjem Devetak takratni
župan ki se je odpovedal uveljevitvi predkupne pravice za občino Straža in tukaj je itestopil
kopit komam

7. PRIPOROČILA IN PREDLOGI NO

Priporočila in predloga so namenjeni leskovk:tujkom in smotmerčemo poslovanju nakarovane
osebe.
L NO občini predlaga, da proučijo vse razloge ki so posledica ne uresničevanja doseganja
PredvWcnihkapitalddh prihodkov.
NO priporoča. da občina dosledno sledi k dostavi garancij za dobro inkbo gradbenih del
tudi v pilotk ko se podpičeje kolni MI dodatno dela ali cucku ca podaljšanje ruka. izvedbe

NO predlaga, da občina 5. člen Praviniika o vrednotenju Sportik programov v Občini
Straža bolj jasno defektu saj je bilo iz predloženih izračunov sofinanciranja programov za
leto 2014 ugotovijo-Linda se posamezni faktorji iz 5. člena niso upombili pri izračunu Veeli
prognunov koru smuk vattto 93 nebn, medtem ko pravilnik vlooktoo no ionsoka
nobenega Pekram;
NO predlaga, da občina tuldadi sistemizacijo delovnih men s Katalogom dektvnih mest v
občini Straža in ne sklepe pogodb o zaposlitvi za delovna mostnici Ubitima sistemidnik.

sistemiziranih delovnih mest m kataloga klovnih mata saj imajo Kleku zeposled veliko
večji plačilni razred kot le ta izhaja iz kataloga delovni mest v občim Straž;
NO predlaga, da občina za vsako napredovanje v višji plačilni. razred Lola usekni aneks k
PogodU o zopoilitvi
gnan" da občina z najemodajalcem PGD Vavti vas preveri upravičenost razdelilnika
obratovalnih molkov, ker se predlagani razdelilniki že sedaj ne kolik* or- ce
j
enoj pop' • števcev. hurikana otra pa občina plača veliko več. kot ga PGD
•
Vavta vas splav nabavi
NO predlaga , da občina v bodoče vodi evidenco zalog na razredu 3 skladno z Zakonom o
računovedstru, v kolikor je to potrebno, kot bi to morala storiti v primem knjige
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monografija Strak ker le tako lahko transparentno prilogo namen poke in ~ne

g- NO Predlsga. da občina pozove stark, naj o uredijo stalno prebivalike tam ker dejanske
bivajo in o tor rezgete plabevarOu razlike v ceni programe valua zakraje. Weide evidentno
da ne gre za dnevne nagnejo.
POZ

.
stran

zapisniki sej NO. ki so O potrjeni.
l!. NO predlaga, da ze ruirotilia nadzornega odbora objavi. na apkrni srnini otekle. saj je delo

Predsednica NO
Avbo Salopek
ft9
7.4"
a.

Vrački.:

kupno Obtine Sinka
Občinskemu svetu Diano Strne

45

Nadzorni odbor

občina STAKA

KAZALO
I NADZORNI ODBOR V SESTAVI

2

2. NADZOROVANA PRAVNA OSEBA N ODGOVORNE OSEBA

2

3 SKLEP O IZVEDBI NADZORA
3.1. Obsegnaji iz powlopck maham
32 ()mejna pri odzon3

3

UVOD

3

4. I . Osnovni podatki o nodroorriu obi

3
3

4.1.2.17onačja dela, prizajnor0 bornaorannti

5

4.2. Pravna podlaga za izvedo nadrpra
12

4.3. Potok in can nadzora
UGOTOVITVE 121 PRIPORIDDRA NADZORNEGA ODBORA

7
17
5.3. Razlika min prihodki. iaodkalld

19

5.4. Opravljen nadzori

I9

5.5.1. Woranc nce - oz:Srkov cene v Dolenji Strni

9

5.4.2. Solina/nanje Dogonov na področju športa

20

5.4.3. Koonola 33903103013B ddadno sizenoacijo delovnih mol, izplačil rov
obsega dela, odrejanja nadur in izplačilo materineln parlornestil
5.4.4. Snovni vidik odobrena./ občno Novi Ročaj

ega
31
2

3.0.6. Sofinvocando nakupa Silnega čohat PGD Vana vas

O

5.4.7. Tiske* Anjine Mangrellje SRDA

37

5.4.8. Plačilo malike v ceni pragoma vina za Zasebni vare Lavro Miklavčev Zavod Murska
Sobnia
39
5.4. 9. Razpolaganje in prodna neproninnino 4191543o. Gorenja Straža

40
46

Na&orni edtor

6174.4“RA

6 POVZETEK UGOTOVITEV NADZORNEGA ODBORA
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