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Nadzorna alb« 	Deana STPAŽA 

Ms podlagi 32 Slona Statuta Občine Strah in 11 lena Poslovnika o delu Nadzornega OdhOra 
01rnine Sirna jr Nadzorni odbita.  Občine S za. na SVOJI 18 sebi dne 12.11.2018 sprejel 
Končno pusblo opravljenem nadzoru zjui 	računa °brine Straža za leto 2017 

I. NADZORNI ODBOR 

Naclvvym naltvrt deluje v sestvvi. 
- 	Anita Avber Salopek, p tbsdnira 

Anamarija Taljat, članica 
- 	Tvigy Vintar. članica 

Nadzorni odbor skladno z veljavnimi pravnimi predpisi v Republiki Sloveniji in Občim Straža 
ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih nrnanov, organov in organizacij 
porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih. oseh z oinčinsidmi javmnu &vedrni in 
oblinsktm Jerami premoženjem in ocenjuje učinkovitost in gosporlanzost porabe nbAnakth 
ptunčutubah vedrna 

Postopek delovanja narkurnegarrelburn putimbnejeaklatino z zakonodajo majata Statut Občine 
Straža in Poslovnik nadzornega ornem_ 

NADZOROVANA PRAVNA OSEBA IN ODGOVOR/64 OSEBA 

- 	Nadzorovana pravna osebatOličina Srnin tilionaleev 9. 8351 STRAŽA 
- 	Odgovorna oseba nadzorovanega °mazat Dušan Krtine, župan 

SKLEP OIZVEDBINADZORA 

Na podlagi 31 Arni Statuta Občine Straža in 22. člena Pravilnika o delu Nadzaniepta odbuni 
obale Straža je Nadam odbor Občine Straža na svoji 16. seji, ki je bila 13.3201S, apirjel 
Adep o nadzoru zaključnega rtič  LIN ORL Stre ža za leto 2017. 

Nadzorovana sta bila Občina Straža in župan Dušan Arštine kot odgovorna oseba Občine 
&nizu 

Na Padalaaa sklal* Nadurnega odbora Občine Straža, h (162-32018-1, z dne 043.2018. je 
Nadzorni odbor obrne Straža opravil nadur Zaključnega računa Občine Straža Urnim 
Programom delu nadzornega odbora Občine Straža za leto 2017. Nudim je trajal od maja do 
septembra 2.01.8. 
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l. OBSE(, CILJI IN POSTOPEK NADZORA 

Podopre nadzora jc temeljil na 

Pregredu ~ega Odloka o zaključnem računu proračuna (Breme Strela zn lem 2017 
ter Zreljunnega računa občine Streh za leti 2017, ki je sestavljen iz splonnega dela hi 
posebnega dela ter obrazložitve., 
Pregledu rejigovodskre lisdn, seznamov iz aplikacij občine in dokazil o opravljenih 
denarnih transakcijah, ki so podlaga re poraba in pridobitev proračunskih sredstev s 
lem 2017; 
Omejitvi predore, nadzora na oreha KralslCv v okviru reSattiretbh grerečimskre 
ponirek zmore pobočij, kot soštipenrearen in nrnietninke stonree 
Pajasnik skrenficov postavk, v okviru pregleda originalne dolunnentacije in pisno na 
podlagi &rebrni zahtev 
Ugotovitvah pravilnosti vodenja poslovnih knjrni 

Pawdbin o ugotovljenih nepravidurelre; 
Oblikovanju priporočil in predlugov za nadaljnje. poslovanja Obline Strada 

Cilj nadzora*. pridobiti zaznambo da so m sredstvu Prereluna 7S  izbrana Naličja. Pregarele 
in ~uroke postavke reirubljula v akladu 7 namennm in podati priporočila in predloge za 
nadaljnje poslovanje Občine Srebre. Podore opreilienegia nadzora m temeljili na preveritvi 
skladmire finančnega poslovanja z zakonodajo ter preglednreti in smolinosd poslovrejz 

5.1 Osnovni podatki o nadzorovani osebi' 

Občina Stare je mlada občina saj m s svojim delovanjem pričela s 01.01.2007. Občina je 
geografrenredjurčena enota, ki zajetna 11 vasi oz. naselij:Dohdc Mraševo, Drpanju sela. Odre 
vas, Loke, Podgore Potok. Prapreče pri Straši, Rumanja vas. Strašz Vavti vire Zalog. Vse 
ozemlje se nahaja v katastrskih občinah Prečna, Gorenja Share. Jutk! vre in Mali Podljuben. 

Jedre obredja Občine je moren urbanizirano med reko Niko in Straško goro Maji na občine 
Navbmat oleniree Toplic. Žužemberk in Mirna Peč. Površina občine obsega 26,5 km3 
in Leje 3861 prebivaacev. Največje središčno naselje je Straqk teje 19re 
prebivalcev. Naselja povezuje ven kot 60 km cestnih povezav. od krecrib je 90 'k adaltirindb. 
Območje je povezano z dremalo cesto NOVOMMM - Sreda -plialenNke Toplice in nalrell la 
Belo Najino ali Breže — Dvor in naprej an Kočevsko, oziroma Zuremberk in naprej za 
Ljubljano. Straža je povezane z Novim mestom Jure z železniško progo. po kateri se danes 
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odvija k tOV011ii p113111eL Proga povezuje z gospodarskim tiram meti &kavne rezerve, ki se 
nahajajo na obrobju Strahe pod pobočjem Smrčke gore. V občini je razrini 1015.la indUiStrij". 
goznivenio, kmetijstvo in različna obrtna dejavnost Deluje miroma Cola, MCC, himvstvernme 
zobozdravstvena postaja kamra, banka poem, knjižnica, več  trgovin, bencinski servis m več  
germinsibli lokalov. V Obalni je tudi župnija M Moje preko svojih dvel, podružničnih cerkva 
in če davil iz župnijo Prečka. Osrednja cerkev sv. Jakoba z žopniečem je v Vavti vasi. Tam je 
uti glavriopokopalilčc zamejki obliko rečico. Kulturno in karmo šishenjeter ostale proste 
aktivnosti rue odvij* v °Mini 3lcirch dni§ 	" 	snih' kupnos '. Imamo Tloris Mm 
~ve Straža. ki ~kolero caganignmarezinioprilcv kraja. imenovano Smeha jesen. Zelo 
so aktivni te Kulturno drugam, gos:bika Puram, upokojenko društvo, refiMy klub in druge. 
Občina razpolaga tudi z obeti za rabarbara) in licartrio dejavnost. V sklopu območja °inčam 
je letališka sreza Letalikča Prečna. in nudi mutca. navoja s Equipe relnicalimece področja. 

Občina Straža je bila planovljenv Mb 2007 in zajema 1.1 vati oz. Naselij: Drganja selaPurka 

vas. Zalog. Carčbia leži ob miti Krki in nitji na 	Elbči“; občina Dolenjske Toplice, 
občina Nfima P. občina Novo mesto in občino žužumberli PONSitIll občine 28,5 km2 število 
prebivalcev pa 3.86 l Občinski131=6(k je 22. aprila, ko je bila usanovijena prve miloma Mia 
Napetje naselje v obbni Mimik ki baz 1961 prebivalcev in leži na nadmorski vicip 179 m. 
Občina ima Ietabčče 151-Vaj/ling Srcem dolgo 2090 m, za športu letala. Največji MM v obfilll 
je Pralna gora z naivkam V1-11111ffn Mobutuk z nadmorsko siaino 593 m. 
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Stanje iv dam .1. 2014 

prebivalcev 
. 

moških 
t. 

žensk Icie2 
Gostota 
prebivalstva 

Straža 1978 1001 977 1.3 272 
58 34 24 0,4 156 

Podgora 189 101 88 2 7 
Drgamia Sela 245 114 131 5.4 45 
Jurka vas 153 23 lig 11 126 
Potok 244 114 130 1.1 221 
Prapreče 143 77 15 92 
Dolenje 
Mraševo 32 16 16 I 9 17 
Rumanja vas 245 115 130 2.9 85 
Vavta 409 16.0 
Zalog 146 76 70 1.5 95 

1914 1928 

Vir pod SUM. GURS mani 1. 	 0 dno 

Največje naselje v &Pinije Straita.Podatki za naselje Straža: 

STRAŽA (oblina S 

Število prebivalcev 961 

Šinilo molkih 956 

število žensk 

Povitim naselja kin2  

Gostota prebivalstva. probilmil  270 

Število graha 566 

število PasPodiniatev 649 

Povprečna velikost gos 

Število stanovanj 338. 

Vira podatkov: Popis pred I s 
prostorski, enot. GURS 

gospodinjce 	 2002, SURS in Register 
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2012 	2013 2014 	201 

Števk prebivalcev 

Število moških 

Število kok 993 	994 

975 

977 	963 

Površina nasad, kmč 	 7,3 	7,3 

dimka piebividado Prebil& 	275 	278 
	

272 P 267 

Nasalja Ek1onja Strada, Gorenja Strah. Hruševec in 
Seda pri Gorek Strak združki 	samostoj 
mulja z imenom Strak in s dm prcnchajo obstajati 
kot samostajto makija, l 87, 

TtlitOrlak0 Sp•Linfillbt 

VIra podatkov SURS. GURS ( &tamle I. l pOSOPICMga 

5.1.2, Področja del a5  P115~11  l fldg(womosti 

Skladno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občina 
Utsii lial RS, k 1442()7 z dm 16.2.2007 1, se je za opravljanj< nalog občansk 

°beim Stnieustunovil enovit organ: Obtifiskauprava Občine Sera* s sedeže 
Spev 9, 8351 Suka_ 

Občinska uprava zagotavlja: 
strokovno učinkovito, racionalno in nakitimo vadim and upravnih in drugih nalog, 
učinkovit nookiji nadzor nacl opravljanjem upravolb in kupili nalog, 
uommjcnost občinske uprave k uporabnikom deni) 1411115tCY in 
učinkovito aogolovanjc z orgad občine občinski. met, kod nadzorni odbor ) in 
zunanjimi 

Občinska uprava °potipa upnonc, Prolcovoc, organizacijskokbnične in administrativna 
naloge pa področju. 

vlakih zadev in kadrovalah zadev, 
normativno pravnih zadev, 
upravnih zadev. 
javnih financ, 
kospotkakih &javnosti. 
=gospodarskidejan:2mm 
varstva okrilja in dajanja prostora, 
gospodarskih in dragih jotah aldh, 
inapokcijskaga nadzorstva, 
rokavne varnosti in vamos6 občanov v piment oleinentrm 
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Občinska uprava opravlja mrli druge naloge iz pristojno 

Napodročju mlohnih zadev in kadrovskih zadev opmpliu obči:latauprv 	 doge. 

opravlja mamim orgarrnaečska, 	 1.11 tehnična npravda za pormin 
upana in njegovih &lavnih telea, občinskegasveta in njegovih delovnih teles. za  člane 

občinskega sveta, nadzorni odbor ter ringe občinske organe, 
sprejema in odpravlja poko er arhivira za potrete ohčhaskila organov, 
orgarčzira pisaruišto poslovanje in Mamim dokumentarnega gradiva ter posreduje 
idr:mumije ~MITI. 

Mil9Vh• OPICM.D, drobni invemar ter pisarniški in &urn naropala za delu nryčinrke 
uprave, 
vadrnevanja dualnega Inventarja ln rnrame, 
samodejne obdelave porlalkov za potrebe organov občine ter infommeijske podpore. 
kadrovskih zadev. varstva La zdravja pri delu ter organizacije dela v občinski upravi. 
priprav in izvajanja s proračunom sprejetega narana delmadh mcat in kadrovskeg
uaČit 

 

naloge v zvezi z informatizacijo dela občinske upravo, 
načnovanjamrarnizaelje in :zardim protokola ser prireditev, ki m občinskega značaja. 
medobčinskega m IIIMMIIMillOgk. Padar:Vanje, 
{Xii105.1 ]"1502"2 
zagotavljanja celostne podobe er načrtovanja in koordiniranja promocijske POlidk 

naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov obainekempraur, 
druga naloga, ki po svoji naravi sodijo v to pradručje 

Na puchnčju nonnatiabospnamail: udav občinska uprava opravlja nlednje naloge: 

premožentslcoprarne zadeve za potrebe občinske upariva, 
loš 	nide 	 • palubni Orgffiletil Občillitke uprave IV jaVELI/11 

čaVOCIOnlin javnim podjetjem, katerih 
a 	ustanoviteljica je občina, 

plimama hplubuh CIMO. OktOV Itt Mnenj in stališč, ki jih SpRjC11100 
c Čiiski sVel in dmi občinski organi, 
priprava pogodb v zvezi z ockujcvmdeni in pridultivanjem prem:Mann finančulb in 
duagila pogodb ter pravna presoja 
vseh pogodb. 
priprava gradiva, pomoč  pri Orpn1411‘111jil 4  OhčilliSkega sveta in sodelovanje na 
sejah ohčanslacwa sveta In delovmh telea ter skrb za realizacijo sklepov, 
pnpmak kancasiklih pogodb M drugih zalaternejčik aktov v zvezi s koncesijami, 
k:delovanje pri postopkih KidObiVallja in oddaje atattnit pandjird, 
izvedba prodaje OhfillSiCep premočenja. ki je s Sprojetim proračunom akna:črna v 
načrtprodaje premočenja. 
premotenjskospravna naloga temini za predirna unčjiikokthiatiega stanja, 
Mren:dimlje in uporab objav, preditatin ullaV na trna delernleill nOCkOčkl. 

9 
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pregled, kenuola m likvidacija računovodskih lisau m delovnega prah 
s pooblasdfik 
strokovno pravno pomoč  pri izvajanju volilnih opravil, 
pravno pomoč  županu. občinskemu shem in drogrim občinskim organom. 
vodcnjc um-nanaša postopka 
godroči 
sodelovanje in priprimo potrchnih dokumcnlov v zavel z denacionalizacijskimi 

Posladki. 
vodenje statističnih evidenc. 
dnino upiral= Mrl:rokovne naloge, ki sodijo v to področje. 

Na področju upravnih zarkv obfinska upreva opravlja naslednje naloge: 

vodi upravni postopek ha izdaja odločbe v teh posloplub na I. rimanji. 
vodi ovidcnco o upravnih! stvareh, 
vidaujc v upnivnih poslopkilk kijih volijo dnigi pristojni sigmi, 
opravlja druge milom. s področja upravnih zadev. 

Na področju jamrali financ občinska uprava upravlja nasbudnja nalogo; 

pdprmlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu prp. ki 	jja ta 
POLirE2ita 
Opravlja finančna poročiln in zaldjul.ui račun pronicama. 
vodi finančno in blagajniško Nalom* kr računovodske in knjigovodske posle, 
upravtia finančno premoženje občino, 

oličindob splošnillin drugih aktov s področja javnlh fi rum, 
spremljanje. in nulah-Mio porabo sredstev pri neposrednih proračunskih pornbnikih cr 
predlaganje ustreznih nkropuv. 
koordinacija nalog s podračja prOračuna z ostalimi proračimalchni uporabniki, 
empirika  enalizin in oblikuje cene iz prmognomi občim in dajo mnenje k oblikovanju 
cen in kom-majskih 	 
sprttnlja malizin davke iz občinske pristojnosti in v ddadu Zakonom pripravlja 
strokovne padlagn za njihovo 
uvedbo Orinallia liddajnVanje, 

Milu-livna premoženjsko bilanco olušind 
fiunnano opuratimc naloge za potrebe izvajalna M-mučnih načmov organov občine in 
°baronke upravo 
strokovna ourevrin v zvozi s finančnim poslovanjem na poriodju goapodarimja s 
samovanji ktinslovrinni prodmi 
podjetni SNOM. 
smirioraninfifi pfipravi razvojnih prOgraillOar ter smetenji °ličink 
miznic centralne evidence premolmja občim in premoženja pravnih oseb v Ima 
občino, 
obračun plač  in °stalili °vdanih prejemkov. 
opravki druga nalogo ki spadajo v to področje. 
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Na «dračju gospodarskih dejavnosti {kmetijstvo, &ob« gospodarstvo, turizem, stcrnjko 
gospodarstvo, gostinstvo in trgovina) občinska uprava opravlja naslednje naloge. 

koordinacijo priprave striatojc. razvoja oblino in realizacijo razvojnih programov 
občine, 
ginktirtarjrnie s stavbnimi zemljišči. shintivanii in gorkimi« presto« 

mej j udav 
neprofitnimi ter socialnimi stanovanji, 
načrtovanje in vodenje investicij na področju stanovanjske ibtiadide Q poslormin 

godenje Postopkov za oddajo neprofitnih stanovanj. 
ugotavljanje izvor« mizic« za pridobivanje zemljišč  za inertne občine, 
načnovzide En pripravo programov kOniunglittia OPrefilljellja StavbriLb zemnillti 
naloge s godni@ podjetništva, Oblil kmetijstva. podelana, tignelle, šotillstvai 

gozdarstva. veterine, lova in ribolova. 
pospeševanje razvoja okiti in podjetništva, organizinnje in izvajanje sistema 
pocheiništictia svetovanja v sodelovanja. 
s pristojnind državnimi institucija«. 
Pospeševanja razvoji kmetijstva in podeždja. 
priprave osnov in strokovnih ledine ter razvojnih dokumentov in skrb za ptijavo na 
nateč je. re skladnejši «ponirki razvoj, 
uravnate/mi in teles« razvoj podeželja in dopolitiligh dejavnosti. 
razvoj proinectio ta/klične dejavnosti Občine in njene naniza in kulturne dedišbne. 
spremljanje iu analiziranje gospodarskih gibanj v občini. 
PiPratitia projekte in investicijske pregnetle in OPMVISTIdliar nad ingesdolhang. 

Na področju negeopodernkih dejavnotii (kuti:enih dejavnosti) občinska uprave opravlja 
aloge, ki ne Ilansčujo na razvoj vseh dejavnikov na podrolju dm/bonih dcjamosti, delovanje 

javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soutianovighica je (ihti«, in delovanje tar «uvod 
aslodnjih področij; 

kobtidevaujc in predsolskii vzgoja uti odločanje. o plačilih staršev za programe vrtca, 
plipl•hv•i 	alizanja programov razvoja oto•kega VantVe. varsvire preavInkill 1.•11r0k, 
Oinovnega šolstva, kulture. 
ZdraVStifa. 3potia in socialnega skrbstva, 
pripravljanje in uresničevanje aktov obči« v aree z ustanoviteljstvom javMh zavodov 
na področju zdravstva. šolstvu 
otroškega varilen kulture in socialnega skrbstva. 
matabilnaildb re vzgojno-varstvene UtinnOVe. 
kLikk4.1 vaistins kidati« dedillitle, 
loCia•110 VALISIVO in obvezno zdravstveno zavarovanje os«, ki MW, ZaVa•OV011e 
Clillgega 
izdajanje odločb in podelitev koncesij s področna dnillih dejavnosti. 
jam« zdravstvena služba na primer« ravni. 
špil in rtIrscacija. 

11 
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dejavnost mladi, in odah nam &jasnost, 
pripravlja satirik tle UnrileinVe in nottningo 	voljnih pr 	ne različnih rrcJ 
družbenih dejavnosti. 
skrbi EN renkratrijO programov v skladu s proračunom koordinira delovanje različna+ 
subjekMa na področjih dražbenih 
dejavnosti in Opravi nadzor nad izvajanjem programov. 
pripravlja in 11Vnie prOgrninejavnik dok 
skrb in nadzor nad vaddreveniem objektov in osnovnih sredstev vsch družbenih 
dejavnosti. neposredno s. grmi občine, 
ali prck jenih zavodov na tem področja 
sociblomme s konasijami, ki jih občinski svet ustmovi z possugana delovna pfdrofili, 
opravlja drugo naloge. ki sodijo v poskotje rkužnih dejavnosti. 

Na področju urja prostora občinska ugani opravlja mal vanje naloga 
PlintravIN predloge programi& izhodili za spejemenie paisuaskib aktov in pripravlja 
smernice va vdelava prostorskih izvedbenih aktov, 
pripreva strokovnih poJd n niganivirmic Spideniallja prOStOnkega načrta Občna in 
prOStOrSkill irredbelilh aktov, 

ni-IOWO in usklajevaje strokovnih osnOV Strinvilrp Ur Crkniti prOstora občine za 
obravnavo M odločanje na občinskem svetu, 
pinstonka doniranje terurbanističao in 'capinko načrtovanje, 
pripravo prostorskih planskih in inaghenili aktov občine, 
pripnivo in upravljanje s projekti tegionalne politike 
vodenje predpisanih zbirk prOMOrnkih podatkov (evidenca posegov v pragom in 
mokrim solnic posegov v prosom 
izdelovanje lokacijskih internacij za namme prometa z zemlji*, ni namene 
projektiranja objektov m m mine 
gradnje enostavnih obegov, 
naturoranje ukrepov za realizacijo predolgih odločikv, 
skrb za umre= načrtovanje proste/sli:M meditev nv območju občina 
malignima b ondi/menic prostonldh tikrepar lirehničrrlinjr Orkinoldk prostoreldh 
aktov, 
sodelovanje pri usklajenem OPrernlienju jeva powSiz z urbano opremo, 
pridobivanje obdelovanje La posredovanja podatkov in informacij geortifortnueljsks 

odmera nadomestilu m uporabo siavbnlii ranga komundnogra prispevka in 
konumalne takse, 
nudi strokovno pomoč  pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prodora 

alj  grupe  evrov, ki spadajo v to pothačia• 

Ns področju varstva okoljad:dinga grma opravijo naslednje ngoge 

pripmvaa predloge prrigismov varstva okona,oporativne. programom tjranljivosti 
okoNtz območje občine, 
pripravlja predloge sanacijskih progamov za odpravo pralo& in virov obremenitve 
okolja in slabi za njihovo izvedbo, 
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opravlja druge upravne naloge ter akromati s pndrot a varstva okolja in naravne 
dedi/čine, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja, 
opravlja druge naloge. ki  spadajo v ro področje. 

Sluti za izvajanju gospodamkihjavroh služb (obrest in izbirncrom mislcdnjill področjih. 

robka s piro) Vdri. 
dvajanje in čiggenje kontrolnih odpadnih m padavinskih vodu, 

ravnanje s konnutalnimi odpadki (zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov), 
odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 
urejanje jasilmoihmovroin za peke in javatilmovigin. 
zimsko in Sno vzdrževanje občinskih enak jarmih pola. zimska sluallit S Sejanja hi 
veda/cunja parkirišč. pločnikov in koletarskro 
urtjania in sidrana* anusi sidlaksžtallit in Ogla/emuje, 
urejanje in vzdrževanje pokopališč  ter pogrebne storitve. 
!spada in vzdrževanje ulic, trgov in javnih tržnim 
pitali/sim 
javna razsvetljava v naseljih. 
zagorska* Pogojcv z razruj in nadzor komandnega groPErossava. smoga 
rsvocl9nIva, praMeta in zvez. 
vodnega groproartiva ter energetiku 
predlaganje standardov in normativna gospodarske jasa službe in prost ter slot 
za njihovo izvajanje. 
predlaganje pogojev v zagotavljanje in uporabo javnega dobrska in storitev 
gospodamPli javnih služb, 
gospodirocuje s komunalnimi in mfrusuuktammi objekti in napravami, 
mičrloviinjo11vodenje investicij ter projektov na področju komunalne infrastnikuirt, 
vodenje nadava iiad izvajanjem 
nalog izvajalcev gospodarskih javnih služ h prometa. 
Prilsvroulit Prrodlogov za &gaganje prometne ureditve v obad in spremljanje 
rrohltromke na področju varnost eesniega prometa s' zvezi s preventiv° hi' V2S03“ 
csnenl prometu. 
pripadjanic m stsčeranje dam občine v zvezi z ustanoviteljstvom gospodarskih 
Strah dugb, 
sodeluje pri pdpravi programov razvoja gume:tiskih Javnih slugh in izvaja nad/or nad 

vim izvajanja 
gradnja, vzdrži:vaje rourejlillidObb1111SVnih CeRt, iresmijddh in dimih površin, 
pripravljanju prod/risar iz sat jega področja, 
podullevaide kOnUeSij v Vladu z zakoni, 
(SPIMO. chuge naloge s tega področja. 

občinska uprava opravlja tudi naloge občinske inšpekcija. ki upravlja natis( nad izvajanjem 
občinskih predpisov in dimih aktov. s km/Mi občina ~S 'zadeve 12  "Oje Prolorookti 
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Občinska uprava opravlja tudi naloge ohčmukega redamma Na tem pochačju občinska uprava 
opravlja nadzor nad izvajanjem zhona o varnosti eesmega prometa in nadzor nune-vahnjam 
občinskh preclphov in drugih aktov. s katerin0 občina ureja zadeve iz stroju pristojnosti. 

5.1.3. Pravna POdlage za Izvedbo nadzora 

Zakon o lokalni samoupnvi (71.5)(Ul. RS M 72/93.6194. 45/94, 57»4.14/95,53/95. 

79/119, 51(10, /14/10, 401127 
Zakono stvamem premoženju države in sanioupravnih lokllnih sImpnosti (ZSRDSIS) 
(Ul. RS h 86/10.. 7502, 47/13); 
hiltonktinfluvanju proračunov Republike Slovenije za led 2013 in 2014 (RIPRS1.31.4) 
NI RS gt 11/1412, 46/13, 61(13. 87/131; 
Zakon o računovoismujUl. RS S 23/99, 30/02. 114/067 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntRK (U1 RS S 26,11,30411, 43/117 
Pravilidk o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije IS RS M 57. 
114/07.61(08, 99100 3113 ); 
Pravilnik o zeldjudku intrImanja &bonusa in obainaldh ~dvom zalet° 2013 U. 
RS M 76/13,92/13, 106/13); 
havildk o enotnem konmem načrm za proračun, proračunske uporabnike iTi doma 
osebo jahtam prava (Ul. RS k 112/09. 5W10.101/117 l MRI 1, 97/12, 1011413); 
Pravilnik u vazam-omenja in mujenja prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil 7n 151utačl.in. prOn1Č41115k uporabniku in druga 
osebe javnega prava 1111. RS gi. 113/02. 21/03,134/03, IRMIN, 120107. 124(08, 58(10, 

108/10.10011); 
Pravilnik u obvoznih sestavinah poroč9a nadzornega odbora občine I.U1. RS gt.23/09.1 

a 

	

	Postlat o programih klmitikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ul. RS št 57/05, 
80/05.138106, IONOM: 
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema as:majaj/a nadzora javnih financ 
(Ut RS 6t. 72/021; 
Navodilo o pripravi zaključnega račune državnega in občinskega proračuna er 
metodologije. za pripravo poročila o doacgenih ciljih in rombih pepooadoilt in 
postednh uporalanhov proračuna11S RS gt I 2/01. I 0616. 8/07 in IOWO ), 
Navodilo o predloMtvi letih poročil pravnih oseh Javnega 'Imam (Ut RS gt 
109/101; 
Ogradim o funkcionalni klasifikaciji javnofinančaih. izdatkov (Uh RS M 
43/00 7Rodovnik II deka Nadzonnum odbora Občim Smith; 
SiamObčine Snaga (141. RS 0. 7/07 in 27415.); 
Odlok o prorchnu 010 me Straža ?a  Lto W161U1. RS št. 105/20151; 
Proračun občine Motka za leto 2016. 
Zaključni radon morečima občim. Snaga za luko 201 6 
Luno poročilo proračuna občtie straha za leto 2016; 
AnalitičnaImmo klanca občine Strah za obdobje januar 2016 dn demtnher 7016 in 
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s. 	itison komu kitnim glavna knjige skupaj z zahtevanimi prilogami. 

5.1.4. Namen in cilji nadzora 

I. Preveriti skladnost finananega poslovanja e zakoni in potlettkonskitm skli Mrhe 
nsparentnost poslovanja, 

3. 	preveriti skladnost finančnega poslovanja s prora4 unom nadzorovane osebe za 
leto. za katero se opravlja nadzor. 
piment:l popolnost in zakonnum prejemkov in izdatkom 
LligOLOViti previhunt %Vilama poslovnih knjig. 
poroaati °ugotovljenih nepravilnostih, 
dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje nadzorovane osebe. 

6. UGOTOVITVENI DEL 

6.0. Prihodki in odhodki 2017 

Za leto 3017 so bili IlačrLOWIll prihodki v višini 4.97.4.609 mm realizirani pn so bili v višini 
4.220.882 cm Mie 85.70 %Meda na veljavni pmnsaun luta 2017 in 125.6% glede na zaključni 
mami leta 2016. 

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so nabodla ločeni po vrstah na 

- 	nedavčno pohodit; 
- 	1.4 site pohotam, 

Preiere donacije in 

Prihulit 	ku 	kontov 
Konte Vrsta prihodka 11. Realimeila 

I 	v 2017 
DAVČNI PRIHODKI 
700 
703 Davki na premoženje 357.833 
7114 Domeh davki na blago in storitve 
706 Drugi davki O 

NEDAVČNI PRIHODKI 
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710 Udlcžbn 	običku 	optmožnja343 985 
711 Takse in pristojbine 4370 
719 Glcinestteksj  
713 KIRNI od prodaje bleg in Rodice 4.991 
714 Drugi nedaveni prilrodki 165458 

KAPITALSKI PRIHODKI 
730 HERM TI prodaje osnovnih vodstev 
722 Prihodld od prodaje zetolplA in neopulmelcub 

melose 
1.864 

PREJETE DONACIJE 
730-1 Prejele doumetje iz domačih virov 

TRANSFERNI PRIHODKI 
740 Tronelemi Gihodld iz Enih javnofine78311 

matilocil 
500.691 

741 Hupi prejeto sredstvo iz dr/..prorač. iz Sred. 
proračunu EU 

938.761 

PRIHODKI SKUPAJ: 	 •4.22118112 

6.0.2 Oribedld 

Za loto 2017 pobih na 
eur, to j 	led 	velj&ni 

ini5.737.791eur. realizirani pozo vvimni 4 	89 
2017 in 1542 % glede na leto 2016. 

hladno z ekonomako klasifikacijo so odhodki ROT po vrsta ne 
RESe 0911405e, 
tekočo trensfere, 
investicijske odhodke, 
investicijske transfere. 

Odbrati po nodoku 	kontov- 
Koote I 	 Vreta prihodka Realizacije 

v 2017 
TEK0?"10DHODKI 

321632 
401 	Priponki delodioakev si NEG no zanos 
002 IzzleR za !lego In ainnive 530077 
403 Gala &GRA (trema 
41)7 Rezerve 71/130 

TEKOČI TRANSFER, 
410 Subvenene 
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411 Trenzfen posameznikom in gospodinjstvom 5311317 
412 Opusteti 	ni-prof/davim 	organizacijam 	in 

Rtanovum 
140.756 

413. Drugi tekoči čemeči transferi 255.101 • 

INVESTICIJSKI ODHODKI 
420 Nakup in Račni?' osnovnih sredstev 

INVESTICIJSKI TRANSFERI 
431 Investicijski 	trimska 	pravnim 	in 	nnaIII1M 	.13 071 

(babam ki nise 	rangunski a 	dahnila 
432 Livesikijski transferi proračuuskini uporabnikom 747 
GORODKINKUPAJ: 

6.113 Razlika med prihodki in odhodki 

Na lan 31.122017 so bili priborili tekočega leta realizirani v višini 4.220.882 Jr.e 
tekočega leta pa v višini 4.713.589 aut. Razlika vvišii -552.707 eur predstavlja 	iek 
odhodkov nad prihodki lota 2017 (nzlika meg ruzzečom "/ i1 4). 

Razrecl 5 predstavlja odplačilo kreditu v zrini 40 RIO eur 

Is prislovnih knjig je tako razdelno, cla oh zaključku raztedov 4, 5 in 7 Občina Studia v 
proračunskem leto 2017 izkazuje tekoN. primeodnia.i poslov•nf a v vMiel -591707 eni. 

6.1. Stroški najema prostorov občiruke uprave v legr 1017 

Področja del 

Občina Straka posluje v najetih poslevnita prostatib. Naje 
	

pogodb+j k 
	

PGD 

61: Pravna podlaga 

Zakon o javnih financah Uradni list RS, it. 79679, 24/00, 79/01, 30/02, 56/02 -ZJU, 110102 - 
ZDT-B. 127/06 - 5IZP, 14/117 - ZSPOPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKR, I07/101, 110/11 - 

ZDRSE, 101/12 	ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPR51314-A, 82/13 - 9PRSI314- 

C 101/13, 101/11 - ZIPRS141.5. 35114 - ZIPR51415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 10115 - 
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I. Komunalne st obaČ ao D/mediani delitvenega ključa 

 

Stročki elebečne energije se obračunavajo mi podlagi delitvenega DPD °dipol-eh< 
se coMeje poraba električne energijo po orlbkvalnen števcu Telekoma. Dobljena 
pombe m obratni in ostali %%m sito* obračunalo po delitvenem ključu.  
Ogrevanje se leni O obračune ne naslednji način 181.65 in2 x 55 nEM/M23. ibievria 
MMI kwilnege olia v Pliter. %Purjim% se izvem mesečno.  

Nadzorni *bor 	 občina STRAŽA 

ZIPRS1415-D. 55/15 - ZPisP, 96115 - 7,110101617. 80/16 - Z:1PRSI110 33/17 ZIPRS1718-
A.71/17 ZIPRSI819, 13/18 

14/15-ZU111F0) 
Stabil Minine Diega ( Ul. RS. št. DOL 17/08. 83/13) 
Zakon o davku no dodano ~Mon 

6.1.3. Namen in cui namera 

Namen nadzora je opomini zakonitost ter pravilnost poslovanja ier ocenim učinkovitem oi 
gospoilaromb porabe občanskih proračuni* sredstev skladno z 32-členom ZL.S. 

6.1.4. Ugotovitveni del 

z proračunske postavke 06011 - Pel/mična energija in ostali obratovalni snoba -je. mamino, 
da občina Seate pleč* nejemnino za najete prostore PGD Vavta vas v višini 9%).08 in 
iroMe za elektriko, komunalo in očrevenje. Po mijemni pogodbi P. 3528-112008-1 z Me 

1.1.2008 znaš %nuli 	seč  669 013. 	( 550 D 2x181 65 2 ) bi DDV Obe 
ažasc. je z najemno pogodbo z Me 1.1.2008 zavezala plačati tudi *Po od H 02007 do 

15.05.2008 in Peer 53.3 % moške porabe elekniene energije. komunalne storitve v vito 
9.67 %ter stročke opombe pavg/dno 250,00 Pmesee ter stroDe *banja 220.00 bruto na 

mesec. Od 1.1.2008 se so-obli delijo glede Ml murnom površin v gasilskem domu PGD Vavta 
vas in sten 

Dejansko 
Upravna enots• 313 14 10 
PGD Vavta v 44 7 21 
owina staža 181 69 

100% 100% 
Razmerje **in %delitveni kljun za obračun stroškov. 

Po Upnivm enot se pri obregnilo elektrike. in kom* 	.toP 
odsmtek topim zima Mlevnega čem 2x tedensko 

NO% ugotovil. daje bil razdelibek stokov narejen 2152009m obdobje od 01.01.2008M1j 
Upravna enota v teh poem% ne dolnje več. 
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toke po odšteval 

Poraba koribera olja po podpisanem &naramnim znala 551 i mE i JeloArar pomeni letno 8301 
godvannesec oz. 9.955 1 kurilnega olja na leto. Po oltarnih PGD Vavta vas je razvidno da je 

nabavljeint 5.5191kwilnoge olja. Go upokovamo dejstvo. daje bila zadnja nabava v lotu 
017 20.12.2017 in da jo. bdo 1086 litrov kal-noga olja 31.12.2017 še na zakgi. je bilo 
Osoljenih 4.033 lino kurilnega olja zaračunanih pa 9.604,35 or upoštevana je poonetna 

cena litra 'kurilnega olja nabavljenega v letu 2017,1a mala 0,00 aux/liter( 4.669,56 eur je bilo 
laCanik za 5.519 litrov lomilnega olja)). 

1.12.2010 le najorriodrioloo pisno obvestil naramnika. da ie z dne 33.2010 Popil M"ečL  
zavezanci ot DDV, z mlbibum deležem 22 %v zato bodo k mesečnim strdkom zaračunali še 
76 % vrednoti DDV. 

o predpidh Zakona o davku na dodano vratov se odbitni doka vsako leto spominja. lz 
predloDnih dokumentov ni razvidno. da M bila občina obveščene kako sojo odbitni dolen od 
eta 2010 sprecinjal.Pra7 tako ni razvidno, da bi se delali poprav • stroškov za nazaj glede na 

sIllemennvi odlotn08a &IGA 

Analiza stroškov za 	2017 
Ifinoc Ill Mlaka Kkilaillahl Ovajjje 

Dejmold 
slzronek 

Zaračunano 
m črneli 
PGD 

Dejanski 
Strošek 

Zaračunano 
i Strani 
PGD 

Ihjanki 
strdek 

Zarainnano 
s Grami 
PGD 

Januar 14.7 221S 331.60 239.43 1310.76 702.66 
Februar155.66 9542 239A4 1163.50 
Muro 330,47 
Adl 242,32 165,22 32622 
Mej 14 I 34 13 322,66 232.99 
lunji 27l.5 207,7 327 45 23645 0,(6) 
Julj 232,99 701.83 
Avgusi 232 86 32745 23645 
Soptomber NO 22 2115 22 l 322.66 232.99 GOO 701,83 
Oktober 246.24 188622 O 701,83 
November 259.46 191132 335.69 242.41 1052.20 
December 242.06 727.55 
Skupaj: 3131,95 2,4695% 3953,93 2.139637  4.669,56  SA51141  

113endie 11 

One 15 5,20 drie NO pre'dna elektronskem mediju tetrino za nojornoino (Ms totalne sltortIce 
skupaj z od r dani za lana°. Dejans15 stroški po 'opomb J0.1112Vidll I IZ takele l. Dejanski 
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pomeni koliko strolkov POD Vavta vosatima= Obalni 

Reka Piaci a stroškov- 
Strdek Konta Zk 

NajC11111itla 2017 402601/Naremnine in zakupnine za poslonsc 
oblekic 

glasilko 4022013Eleknična energije 
Komunala 402203-Voda in komunalne stotine 1E1037 
Kurilno olje 40220l Poraba kun 	iilii 	tag 
Skopan 1512144 

NO je dobil na vpogled račune, odredbe G issatiso pnioussmi miginelning računi PGD 
Vavta vas. lz odloženih računov N bilo ugotovljeno, da je PGD Vavlevat za kto 2017 predložil 

račune za kurilno olje in sicer. 

Zp.ši. radona DlIWIT računa Litrov Vrednost 

47521000 23013018 
2. 47789626 24.22018 1333.03 1.163 56 

51.11121137 IG 112017 
4 504g99g4 20 1220 l 7 1486 00 1343,10 
skopal 5919,00 4869,56 

h pnIntowe gibek]: razvidno. da je PGD Vavta vas letu 2017 predložila 4 račune za kurilno 
olje in sicer ra 5 5G EINE, v skupni trie nosil 4.869 56 car, Obli a poje plačalaB.451.83 tur 
"silnega Gin kape 7136 5k aen kot Pie PGD V.via vs ZaračIlnalL Ce upošievarno dejstvo, 
daje bila zadnja nabava kurilnega olja 20.1120 17.karpumeni. da ie bilona 31.12.2017 kur ilno 
olje šc ne zalogi( poraba v 20181 je ta odstotek ke večji in zada 239,67 %. 

NO je G za lett 22112 in 2013 upril nadzor stroškov najema poslovnega amater* in 
obratovalnih stroškov. že takral le NO Peeml. tla bCz Čunni[treni povezani z najemnino 

ebračunavajo skladno s podpisano pogodbo in delilnikom ~kav. Ne izvaja so mesečni 
popia puridie elekiričue energije, prav tgro je občutno previsoko Gmegena poraba kudlocga 
olja na ml povratne glede na nupologgive podatke na spletu, PreGoNtle data< PGD ihn 
vas in gleda na dejstvo, daje bila v leto 2017 stavba dodamo izolirana z novo fasado). 

NO je že po nadzoru stikov roleto 2012 in 2013 predlagal, da je potrebno popraviti najemno 
PESOCIIPO OZ. denite strokov. NO je =njo cla Gal ogrevanja ne morejo in ne smejo 
presegati &lanskega auotha Natove Lelinega olja, s Dm da je treba pouslafitt, du ne la istega 
vira opreva ven uporabnikov in da gre v predmetni 7ndrVi EFI negospodarno porabo. 
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Ugotovitve NO: 

NO ugotavlja. da so ud prvega nadzora ( za Irta 2012 in 2013) ni nič  spremenilo. Najemna 
pogodba ni tila spremenjena_ Ne izvaja se mesečni popis porabe električne enere, prav tako 

M občutno preplačala pomitima količino kurilnega olja. Občini smo k v Poročilu o 
opravljenem mazani zaključnega računa Mline Moda za leto 2014 preMagali preveri%) 

razdelilnika stroškov glede na dejansko Sedlo odjemalcev elektrike, komunalnih storitev in 
Irminega olja MD je molitvi'. da Občana v 4  Itith ut opravila prediagmth prevodi in LLIA) 
mnenja. da Občina v em delu ne rasna pospravimo s proračamskind sredstvi. 

Predlog NO: 
N(1 predlaga, da je potrebno preveriti število uporabnikov ki m prikhuhni im Isto 
odjemno mesto tako en elektriko. komunalo kot tudi kurjavo in narediti nove delilnike 
stročke. V pogodbi ali aneksu k obstoječi pogodbi je potrebno tudi določiti, r kakšnem 
raku in im kakšen način ord najemodajniee obvesti najemojemalca v odbitnem Mirili 
DDV in kako se bo Molel pripravek stročkov poponeenrčuld gkd n gotovljen 
dejanski odbitni dahih NO prollams de sejmu:dajal« preseč  zaralunane obratovalne 

Odzivno parolam 
.NO predlaga da se pogodba za najete posiome prostore obline preveri M na nosa določi 
narečni znesek Ileffill111( in uskladi plačevanje obmwspinib ~Mm kar se da z dejanske 
poraba glede na Peka adjmnalresi iz iziega vira ( elektrika, kinkala. kukanje) 

V občinski upraviseaktovk da sa bils stroški ogrevanja za leto 2017 previsoki, zato smo 
k v mesecu aprilu dogovoriti in v meseni kasu podpgali dogovor s Prostovoljnim gasilskim 
&tkivom Vavta vas o pOračW114 strOAW Z a isto 3017 in ppmpolosle° leta 21118 

Klt NO na ozkima parati/s: 
Občina je prisropik k predstasSieneanu problemu in ~dila p".64.1  reve. č  plaantega 
kadlnega obit Ševednopa NO ni znak aE o bdi taulallinki urnikov ttarejent na novo, 
prav taka rti ZIJA», kako k na lemem nivoja spreminjala sevški glede na dejstvo, daje 
ngernodetialeir zavezanecža DDV, ki nima 100° a pravire dondbilka ekipnega davka. 

1.2. Prodaja zna v Zalogu 

Područja dela 

Občina Straža je v Uradnem listo it. 69(2011 objavila PnivUnik u Mdaljevanin Pomoči za 
razvoj podjetničtva v Občini Srda. Sredstva po sarm pravalniku dOddilljej0 2 namenom 

povečevanja ustanavljanja novih podjetij in 1.15tV/11j1111/1 nudil delovnih mest ter pospelevanja 
izkoriščanja porlicanfflih in inosacijalub putangalus. A $podbulanlem k illaradaklem 
nematedalnem investiranju purhetnikos 
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Nadzorni odbor 	 občna STRAŽA 

Za uresničitev ciljev občine na področju razvoja pinijetullmi in dodava itn tem pravilniku 
dodeljujejo po pravilih, pomoči de intimis skladno skladno z Uredbo Komisije i ES) t. 
1998/2016 z dne 15. december 2C06 o uporabi členov 87 in /111 Pogodbe pri pameti de minimis 
Ut L 379. 28.12.201006k Sredstva za pomoč  po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu 

občinez 	in v viginc, kijc. clolo&nvi odlokom o proračunu za posamezno leto. 

Pomoči de mininds se dodeljujejo kot nepovrainintrotiva v določeni višini v obliki dotacij ati 
subveneionirmja obrestne mere. 

Uprtostmi Efekti dodcleas subvencije so) 

- Straški "titulah mejenja in Olirtmlainja zemljišč  in pidobiumjc projektne 
dotromentacije za gradnjo poslovnih prostorov) 

- 	Strald nakupa opreme - osnovna sredstva; 
- 	Struški nunatarialnih investicij nakup patentov, licenc, know-how, ne patentirana 

tehnično znanje); 
- 	Stranci nalmpaolaratnili sredino ( nakup ~mola bliminizimmo domoma financiranje 

statev, promocijo plač, davčnih obveznosti, Allečdite 

Občtna je prodaja zcmgišč  v GC Zalog Mostič  tia Potikali lasnega daktila Pometi zatilnični] 
nepremičnin v Gospodoski coni Zalog. Paolu javnega zbiranja ponudb so bila nezazidana 
stavba zentijišča v lasu Občine Sina ki ie. odtaliti^ Obleočtu ~araka cone Zana Za 
območja GZ Zalog je bil sprejet (»Linda podrobni pmerest načrt ( Uradni Hm RS. 18/12 
in 7/131 v skladu k lotedm so določene modnosti za razvej novih proizvodnih, oskrbnih in 
etarilvenih dejavnimi] v okviru cona 

Naplenjenim m m prodajale pa načelu ovidennakepljenme Prodajna um zemljišče je btia 
najmanj t liodišena cena. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudba jc bila cena. 
Nepremičnim ao bik prodane ponudniku, za katerega je bilo ugotovljeno, da ja padal 
najugodnejšo ponudbo. 

63.2. Plana podlaga 

-Zakon o stvamem premoženju države m semoupnivmh laludnfil skupnosti (Uradni lisi RS, 61. 
86110.75/12. 47/13-ZDU-IG, 50/14-ZOU-ihn 14/15-ZUUllš0 hi 76/15); 
- Uredbe o stvarnem pramošenju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Gredni likt RS. 
L 3420111, 422011, 24/2013. 10/2014) 

i Pravilnik o dadoljasztill Pomoči za mulil potrudiva v Občini Svata Gradni PERS, št 
691201.0 
- Zakon davku °dobička pravnih oseb 

623. Namen in clO nadzirat 

%mon in cilj nadzora je ugotoviti nadenita* theasna pomoči de mininds Pad 
knjigah kupcev Geod v CC 74. 
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Nadzonddt 	 STRAŽA 	 

6.2A.Ugotovitveni del 

Nreje dobil na vpogled razpis za lavno zbiriureeponudb ze prodajo nepretmčnin v Gospodarsid 
coni Zalog. Pravildlc o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetnigiva v občini Streha  ponudbe 
potencialnih kupcev, zapisnika o odpiranju ponudb. Pogodbe o nakupu nepremičnin v GC 
Zalog in izdane varam za prodane nepremičnim. 

NO je pri nadzore predloženih dokarentov ugotovil. da v razpisu lavno zbiranje ponudb za 
prodajo nepremičnin v Gospodarski coni Kres ni tuvedepre da m predmeme nepremičnine 
prodajajo po pravilih dodelicverea pomoči ra nunin" skladno z Uredbo Komisije (KS) k. 
1998G006 z dno la decembre "OP. 

hj pregledu predaji" popadale NO ugotovil. da jc v prvem členu pogodb navedeno, da gre 
za prodajo nepremičnin pod °cejeno vrednosti" ki Pladetsvida GureP Pomoči v ob" 
sofinanciranja cene nakupa siavbnili zrenljač. in vica rte v skladu z določilo Pravilnike u 

dodeljevanju Pomoči " nUVOj drairwigiva v Olečivi Strah ( Uradni list RS. k 9/2015, v 
nadaljevanju Pravilni» M5finwcuunje stroškov valoma zemljišča v vrodnuai nad 5 eurinre 

Rojc" državno pomoč  pri prevalih de 

Ugotovitev NO. 
NOjeugotovelle da obšMa z oobeuraminkumentom kupeered obverala kolo "udre pomoč  
de odtis od kupljenih zemljišč. Zalo nihče od hipcev v evrare podornih knjigah ni 
evidentiral nabave zemljač  po Pregnani spodbodi in med emirati prihodki Ilka201 pomoč  
de 'prebuja ki predelitvijo razliko med ocenjeno vrednostjo nepremičnine po cenitvi in 

dejansko "Gano mori s porajanji. 

Predlog NO: 
Glede no to, da je potrebno državno pomoč  de minimo' evidenlienti v podornih knjigah 
kupcev, predlagamo., da m vredood pomoči de minimis rep" kramProdaral Pogodbi 
ali pa ga o vlekli pomoči izda "temen sklep. 

Predlog NO je. da sena MOrebittle prodaje preidemo de mlohids opozori že v "Timih 
Pogodili "mera& zbiranja ponudb. 
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TESAR &te. 
Parcelna 

št 
Petaina 	et112 

r m2 	PO atIlitiri 
Cena 

ne Ponudbi 

Malna poema 
de malmla 

1610/44 3151 
1610/42 2908 15 41.2 37.867 36. 
1510/45 1705 21 062,51 
1614/44 050 

Skopaj: 8254 	163-146,50 03.743,311 119523,12 

11131.1.0 111ANSPORTamo. 

Pared 

1614456 

Cena 
Po cenit% 

50 83440 

Cena 
POPonudbi 

149m6 pomaa 
de miamis 

37.008 40 

vrtina 

2300 
S kamin 50.836,00 0.737.40 37.098,40 

NadZOTRI odbor 	 občana STRAŽA _ 

Iz pred lamih [(Sija bilo ugotovljeno, da je bila prodajna pogodba za nakup nepremičnin v 
48.17.341  g PWPiSally 5 kupeja rial. 

ZIM. 
t.št. 

Parcelna Cena 
90 Cenitvi 

Cena 
plarmudbi 

Mana pomoči 
de mahni 

Pomnim 
v na 

1610/41 6618 132.269.20 36.203,52 

Skupaj; alg 132.269,20 36.203,56 9604542 

MIZABSTVONOVINC &te. 
Panelna 

64 
Powšina 
,jul 

Cen Cena 
po pomrla 

VaMa pomat 
ne Samb po. ceniki 

1610/47 1158 
1614/42 	1556 
M131546 	 453 

Sktjpj 	 67 67.41 	00 16.785 10 51162690 
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NffilliZ0(111 titnlat 	 obdana ST11829  

Zap. Natekla 

8 
Pordina 

v in1 pri ~i 

Cena 
pa ponudbi. 

Vidina pomoči 
de minimis 

1. 161872 2272 
Skupaj 22124800080 11.61800  81-185,00 

Rekapitulacija pomoči dc minimis: 

Zap 

št. cenitvi 
781149  Cena po Cena no 

pomniki 
Mika pomoči 

de nalubnis 

4.ti 
Mimi-sna Nevine 

o o 

• 3.8118 Dular en- 

Skupni: 459841,69 12812486 337.738831 

NO je 9 83018 na 1. korespondenčni 
e nulam razkril Ml kupce TIM Mie. 

	
CC Zalog. 	 bklepi o uvedbi 

nadzora 

Vsak kupce je kil kot nadzorov na oseba arpe kan ali 8 kako so dhanto pomoč d 	nanis 
evidentirali v avapealneniM1 k 688 

Na podlezi poslanih clopisovje NO dobile odgovore in SiCVn 

Odgovor Veselja d.o.o.; 

l. Dmib4 Tesar da je dne 2812.2015 sktenik.r Kodbo o nakupu rembiC1 8707 m2 za 

DrUžba TESAR do.o. je v leru 2016 rn 2017 prWela z gnadnjo oz. vzpagavinto zemljišču. 
za /carje poireboffil a visok vlotek sredstev, k i so bila potret» fr ancr-ripr, 5-zymmvirev rampami, 

zak(iiič  eno. 



Nackenti odbor 	 občine STRAŽA  

Dadha TESAR aa bo morebitno držama pomoč  epi Janda v A. 

V [nakar hada stroški presegli radnon zempikka bo dražba TESAR d.aa sprejela Map, da 
državne pomoči dejanska ni &la skladnal ČiJ uvednah raawnvodsk,h standardov. 

V kolika,-  bo ugotovljena da je dna TESAR dtaa prejela Mamo prawa Iflodomarebani 

bc TFaSAR to.o. prejel kaa10 dopis z zgornjo 
sobano. Dopisu to OR priložena sobane knionsitake hongki N dokazovale dejansko 
stanje evidentiranja kupljenega omikata m državne apnenk de inininus. 

Ugotosites NO: 
Na podlagi prejeto (Opletaje NO usihati da družba TESAR demo. ?svojih pokimal 
knjigah ni evidenfirala državne pernr,či de mirjenih pot:elito audi ni posilila 
evidentirala nabave zemljin& v svojih poslovnih knjigah. 

Nadzorovana oseba* 1.10.201a p 'vpada (osnutek porpaaa NO Obline Parai(T, a katerega pa 
T i vlažila adzianaga Krojilo. čla m aa k poročita je raka Pflai dokončala 

DARA Ballo trannport taista pinjolo za 96.065.62 cul- državno pornoai d minimis. 

Kupec na zahtevo NO ni packa nobenega odgovora_ 

ligotenitev NO: 
Ornih. BOR transport d.o.o. iti odgovorila on dopis NO. odo je NO predlagal županu in 
svetnikom, da se ustavijo vsa sodelovanja hi morehlhui finaceiranja s to družbo dokler 
se ne OdzOveR) na dopis NO. o Omarje bil obveščen tudi Občinski svet 

Na (karovemu ~baje I la 2018 prevzela osnutek poratila NO Občine Sopa.Pa na katerega pa 
nr adožtal etapnega poročtia Osniaak aorolaa Je lake postal dokončan 

GAMAITA cto.o.j prje z 1.098 
račkNovellatvli PreiC]  kOMO klinjm za 
nepremičnine. 
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Nadzorni. odbor 	 obalno STRAŽA 

Note IM telefonsko obvednen, da družba GANIALE5 doo. državne pomoLl deitiJisvletu  
nabave ni ovideminla v svoji° poslovnik ladjah. za ki pa bodo naredili ustrozen talproN 
davčnega obračana v oblild samoprijave. 

NO je po elektronski poki 28.8.2018 prejel konto kande° knjitenja nepremičnino in dOmme 
pomoči. Konto Dana 02.000-ZemlližSa izkazuje nabavo zemplžda 25.5.2016 v višini 
13.737,60 cm, ti pa je v moleduj]. mani Sbmirane, z istim dnom pa je nalMjitella nabava v 
vibbsi 50.711,00 eur, ki pa ni enaka vrednosid po eenini, ki mala 50.236,00 car hOZZ DDV. 
Ranim je izpisana za obdobje od 01.01.2015 de 20.02018. zato m možno Neumiti kdaj so se 
posamezne vknjižbe dejanako zgodile. Ni) je prejel le konto kani= dobaviteljev. ~kov 
Munih nutritcv, prihodkov od subvencij in prejetih državnih podpor. Na tako konto karticah pa 

nehanill Illndatk°7  o Pladjo°u, olo,ncn lovu 114 kILICWKA 240  Vknjiži% ~akno Glede na 
to, da se patine knjigo vsako Ido zaključujejo tonsom kotno kartice no predstavljaje 
knjiženja skladno. s SRS in poslavlja so dvom. da to bile narejeno vknjižbe za nazaj in ne 
odražajo dejanskega stanja knjiženja v trenutku nabavo zentjilča v CC Zalog. 

NO je bil telefonsko obveščen, da nadzorovana oseba v sv°. poslovnih knjigah m evidentirala 
državne pomoči de minimo m da bodo napako odpravili s popravkom obračunat davke od 
dohodkov premah oseb v oblih sammamme na FUKS 

Iz naknadno prodločenib kuni» Nuno ne izhaja, da bi Inna narejena samoprijavaz leto 2016. 
ko se je dejansko izvršil nakup zemljišča. 

Ugotovitve NO: 
NO je jo bil s struni družbe GARIALES Kum. semenjem. da državne pomoti de mininds 
v. letu nabave npr i,inln nl evidentiral v soji la poslosnik kajpak kar posledično 
POinelli, da ni pravilnu oblendrala nabave zemljišča. 

Nadznrava a napha je 8.10 2018 prepada osnutek poročaa NO Obalne Straža, no katero° pa 
Laotla adzPmega pomPila- ()umu* puraalla le laka postal dokončen. 

NON po poln 10.7.2018 prejel napis ničumavodake6a servisa Mizarstva ?Sovino &avb  Rt jo 
bil namenjen ~Im Novina lino. in SiCeT z naslednjo vsebino,: 

s Oboččinno vas. da pomaži de minfinis, ki v obrammvanern prin1CIV Znaki 950,10 eurv letu 
2016 nuenn evidentirali v vale poslovne knjige, aaj v mm ‘Melobje nLsmo razpolagali z. 
nikakrtnn verodastojno dokumentacijo na podlagi Ume bi le to lalMo storill.RazpolagaR smo 
le z račtumm St. 2016/000002I6 z to12.2.2016. 
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Nadzorni odkar 	 Občim STRAŽA 

Prodajna pogodba za rabin nepremičnine v gospodarski coni Zalog D. 4711:21/2014-64 z dne 
15.7.2016 nam je bile &streljane tele dne 5.7.2018. Zgoraj nevedenoje posledice dopisa NO 
Obnine SNU: N.06113-2010 z dne 26.62010, ki smo ga detuonnico pedeh s rentni Mižarriva 

Na ondregi navedenega var obveraann, tla erwernega nagovora NO občina Shita teko ne 
moremo posredovat. 

Duotovitra NO: 
Na podla& prejetega dopisa NO ugotavlja, da Mizarstvo Novke d.o.o. v svojih poslovnih 
kopneli ol pravilno evidentiral nabavne vrednosti aemijitna, prav tako v svetih poslovnik 
kedigab ni evidentiral državne pomoči de mktimis v vitioi 50.615.90 eux. Prav tako tudi 
ni togem podatek:daje drla= pomot za kto 2016 makake "SNI° eor. 

NON i i 7  dniii Prerel dopis Maketa Delada ap. iz Istega izhaja 

»Vezan o .Fra šdogi&šr. 0450-372018 z dne 2642618 vas obveščamo, da smo pikica p z.emkilda 

evidenaroli no podrogi radona Obline Snuta,š 2016-0060087 v Nateg &Namig orodnika. 

Pogodbe na podlagi Sank bilakko evidenairoli pomoč  v poslovnih Ndigah v voNmovadavo 

nismo prekali, la aormoka radona po nal i ni bdo razvidno dare za pomoč  do mnbnla, zala le 

rudi algo!, evidentirali.. 

Ugotovitve NO: 
Na podlagi prejeteda dopise NO ugotavlja. de MaINI Dular rep. v rudik porlevnik 
kokih unpagno ( prenizko) evidenfirono nabore vrednont remljdota. državne pomola de 
~Ink pa v svoji& piednurill knjigah ni evidenliraL 

Nadzorovano okt da 310 2018 prevzela osnutek garačko NO INN= arkado En ardi 
ugovor z ~Inkov Nekak, 

nakup zemljišča ovale/m& r? na podlagi ?udoma (Na.bw Strard 2016-000008.17 v rogiaor 
=ovnih NNINN v lom 2018. Pogodbe nu podlagi kamre hi lahka di drdrali pomoč  v 
poslovmh knjiwg v roavnavadove v leffi Ml ono gredeh. Nsaawka račun. o potudinarilo 
razvidu', da gre za pomad de ~ms. zalo ig Ndi nismo evidNairag v letu 2016.Na podlagi 
nowvadoga zapda Oprk Z.N.53.62017. Id smo ga prejeli 26.51.2018 in tonaida pavoNla o 
opravljenem naa'zoru evidomokala nakopa zemljikda v GZ Zalog z dne 2Z6.2018 smo državno 



Nadzorni odkar 	 občina STRAŽA  

pomet poknithil i v reg rster osnovn(i sredstev Gelu 2018 (n med dolg oretn o odkrtene prihod& 
k i jih bomo prenesi( med prilatike ((prihodnjih Jedk., 
Odgovor 	 NO: 
NO je &davnem porotah notarkine oiebe prejel 

DOG& Gon& vsebina 

- Pregled promera glavne knjige z dne 11.10.2018 P katere re razvidno, da je 

nadzorovana oseba na dan 1,1,2013 pokravio vrednote remijih& v GZ Zalog za 

viann pomork' dentininds v Višini 34385,00 eur ter v &Ioni Višini &riž& &Geto 

dri&aro pornot ( konto 966000, ki Pa je nj  izionoir krika 
Pregled &ravnih sredstev no dan l l ..11).2018 iz katerega re (sapi& da je 

18.8.1016 knj 	&Papp vrednost rh& po Gama v vokini 11.615,04 mir no 

dan I. 1.20,18 pa prastar( Gednotttega ranalliščuzavišinerromvad mindma wko 

da .vedoj v polih poslovnih knjigah izkusile Anbaint0 VIndliOSI Zenitni! šn V Višin: 

46•000.00 eur to je po oppen( 

Kor& kartice 112Gliklarabavna vrednost zemlji& 120000-brakorotne terjalk do 

dobaviteljevv driarvii  2SOOPI Phvernos( za DDV 20%, 419000-sloothr drug& 

storizek 75210.0aodne takse, 760100-prihodk( od prodaje stoka& na domačem 

irgu.966000-dolgorothe Pri/Pirhov& pomoči de ms. I:predloženihpromet& 

Pa Ger& naštetih kotalka razvidno, da Je nadzorovana oseba državno pomot & 

mitumrs prenesla Ginhodke nal. l.2018 

- 

	

	Nadzorovana oseba je predložila rudi pregled mirovnih narav ga dan 24.8.2018, 

hoje v satiikparlovelh knjigo/dPazove& zankate vGZ Zalog( parcelna ti 1614-

721 v vrednota 11 6.15.‘ I EU': 

Osnmek poročila za leto .2012 z dre 27.9.20l& 

Dopis NO z dne 26.6.2018 št 060-3/20IS; 

Doph z doe 10(10(201P 

MOČIM 201600000817 z dne 78.8.2076; 

Poprih zapis o izroči& hrane (z notarske hrambe zdite ta 9.20IS; 

Zemittkiikkažito dovolilo z dne13.4,2017; 

Prialtio o ovenivi podpisa G 011,1424/20.12 z igre 4.5.2037; 

Prodorno pogodbo za nakup nepremičnine v spelioiGrski Gon:Zalog: 

NO je pregledal peedloiene dokturente in «zotkvi4 daje zavezi:rac v podpisal pogodbo za 
n laT „premični" ki gospodarski cosi zalog 197201 (št pogodbe 478-2.112014-65). 
Trditev oadzorovage osel& da ni imel pogodbe in ni vedel, da gre za prodalo po principu 

dthivne pomoti ne dr& hz Prvega rte& Pogodbe. i),)k 	natirava& Oreha lastroorotro 
podp(ada je zapisat&» da je »prodaja pod (uhojene v silnostjo« ukrep pomoti v ohliki 
sofinanciranja rme nakupa siovbnih zemlji& m sren se v skladu z dzwin Pravki( o 

dodeljevaa ju pomoti M mrvor Podremajva DiPsi Straža f Uradni I& RS G 9/2015, v 
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Nadzorni odbor 	 obedom STRAŽA 

nadaljevanju PravrItuk)sof manorame sirotam 	 m 	 5 11 
teje za državno pomad pa gmothh demtntmos 

NO je ugotovil tla ve bila radioma= meha obsenčena o nataru Nadme predmentega 
zemtrolč  a s samot* l'02.p1S0,11111 III& s grmadita kar potrem da tr tal seznanjen z V 1=1 dedovo In 
Imamom Mame ta &Immo pomočpo ramah dernontmaile pa res, da mest< &govno pomota 
usedat-m ha Miletom 
NO je mnenja. da je troilzonnoma modu v letu 2016 napačna [II dentwala na/kuno tredszpa 
preMnemega reostat,.  trt v maga karmah m pokarala thrttetra pomoč] 

2tt'NO Predlagat da obema de raMtve aturatre do se določene epremignine obe 

prodajalo po načelu tk mintoile. 

Ohattade ohrtad rairdta ~rila atthPertehnePogarePratdIN »god osle" ovilamadas Ito 
pravilih de mitilma taka da so bdi kopat s ime sezmuileni ta v tej faze 

till »NO predlaga da se kupno obvesti o vilmi pomoči do min imis saj je !Maina arta, AS 

amolaga s km podatkom in ONOM pomota de 'Mahnit obvegeo »nimamo rojanance RS. 

NO preillaga. tla ne Wein a pomoči de FltmIS dotoči v pagodblall parebnim nimam 

Oblina kupcev trs 011pumbej obveraa wiqn pomot demiii s.v bodoče po EN o so podatek 
toill Jel prodajne pogodbe s. 

63. Stroški požara ',Ekosistemih v Zalogn 

Podrečja dela 

Zidoma, na tikanju Občin Straža je v četrtek, 20 72017 akni 'ID ure izbruhni požar v 
podjetju z zbiranje in predelavo odpadkovEkosistemi d.o.o. V podam naj hi zagorelo odpadno 
planine mase in leen sekanaPožar se ie našifil na °kolik podjetja in okrnili bližnji ge74 
in 	ki objekt. 

Štab civilno zaščite Obline Strah je vci in pudica skrbel n zanko ljudi in kremne-Malu 
zagotavljal kinknem in informacijsko podporo. Na sipine strani in preko družbenega medija 
seje dnevno objavijalooliventila za jakimi -podatke° stenju znan neonkini =kov mobilne 
onem v Zalogu tor pfipernila Nin za reammioprobivalccv po požaru. 

6-1.2. Pravna podlaga 

- Zine( u vicam okolja (uradni lisi RS,D 39/116 - LIPB, 49/06 - ZmerD en06 - 

48(12, 57/12.9203, 102/15 in 3Wled, 
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°MIMI SIRAZA 

- Zakon o mislim okolja pred naravninu in drvom nesrečami (ZriNDN) (Uradni lit 

- 	ZIMO Olačine Slada (Uvodni bal R.S. Št 7/07, 27/08 in 3O13) 

Očk 14/07 - 75F13F0,199/08,49/09, 30/19 - ZUK11,10711.0110/11 - Z01012104/12 - 
21110.51314,14/13, 46/13 - OFR51314-A.112/13 - ZIF11.51314-C101113,101/13 - 
2111R51415, 50114 - 21FR51415M, 55/14 - ZIO15141Mč. 14/15 - čiF1151415-0, 55/15 - 
MnP796,15 - 21111151517,130/15 - .OFR5177533/17 - 51F11.51710-A, 71/17 - 
OFR51819,13/18 

- Pravilnik o170StoplOb 	ovičekinje gromkima- M- R. 

6.33.Namen cilj naduta 

Cilj nadzora je bil ugotoviti višino, vsebino in °motnost strokov, 
Okara v amialemih d.o.o. Natiranje uvenjen tudi na spečtovanje 
popoln/sla alikdoi z /Ločko 2 člena ZOR ter povračila pol/močene Mo 

pričale pri 
°vilasti bi 

63.4. Ugotovitveni del 

V !Orlek 20.07.2017 okoli 16.00 um je na območju Občine Strah, natančneje v podjetju za 
zbiranje in predelavo odpadkov Ekosistemi, dok v Zalega izbruhnili Požar- 1Vir i i je 
pokov gasilo preko 5130pnalovoljnih in poklienfii gasilcev, gardska straža pa je bila pisalna 
tia pomiku če nekaj dni. Oradi gostega dima so nekaj domačinov med požarom za en dan 
preselili, °kolikim prebivalcem gaje bilo odsvetovano uživanje vrinin 

k Zaključnega račkim porama občine Straža za leto 2017 je molka cla je Občina 
financirala stročke požara v Ekosistemili dok v Zadogu in deka 

I. 07013- Prehrana gasilcev, pripadnikov CZ-Izobraževanje 

ImepocavIce so se airobriva immbilimapiebrano inpijačo gasile 	so sodolovali pd požaru 
v paketkiEkosistemi v vičim 5 47 eur. 

V okviru te proračunske postavke m knjiženi stroald na kontu; 

402010-lbana, storitve menz in resbernien v vikni 1.921,20 eur in 
1402099-Drugi solidniMW-i/d in zamike kjer so koičeni nmeti pijače, vodemegrezentanne 

111112O71111ve liduležoimvrd13010.171v vitini 3.565,74 eur. 
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Nadzorni odbor 	 cločinerSTRARA 

2.07018.-Refunclactja stročkov-požar Ekosistemi 

lz te pastavke m se sredstva namestila za stroške, M m nastali zaradi požara v padjedu 
Ekosistemi in vldjučujejo kritje uničene opreme gasilskima &dnoma Vavta vas in Dolenja 
Strah. refundacije Plač  udeleženih POJEM Pri PoRaru.Plečtlo stroškov polnjenja dečnihposod 
POD Trebnje, stročke goriva ter pijačo in hrana na prireditvi ob zahvali župana vsem 
sodelujočim pri Mam. Stročki te postavke so mašili 21.215,67 ene 

V ve prondunsko postavko so vključeni konti; 
7. 402099-Dtogi splačm material in slontve Ju zajema stročke postavitve 

prometnih znakov i udaru. prehrano umikam gostinski material, kape, meso. 
Muh in glasbeni nastop za isogosetestsodelujobh pri požaru v slamni vrednosti 

R 411999-Dugi ~sled poememekom in gospodinjalvom. ki  zajema MoDe 
letnih:brij plač  urieletkencev v Marti V VISMiti 465,37 jr.C 

9. 412000-Tekoči transfer nemalo:En organizacijam in ustanovam vključujejo 
strokk !mendranja goriva. polnjenje dačiets posod, kilometrine ter (Poe 
stroške v skupni vičim9,418,37CLIT. 

10.413006111VellIdjS111 taifetiIleprofinnm orpol)ASij/011 In vabnemu ps. 
zajemajo motek sofinanciranja v poženi uničen opreme POD DOWIW Stryža v 
edini 3.787.85 eur in PGD Vavta vas nebni 6.937,48 mu. 

115053-ureja* biotopov 

V okviru te proračunske pOltaVICe W Mla porabljena sredstva Za plačne atuli2e. innen vede 
pri N1.7.011, ki so bili naročeni zaradi požara v padjedu Ekosistemi. SIIN3lek analize je butal 
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Nadene  	 občina STRAŽA  

V oken Arhom ne NO pregledal nudenim ..)dredbe m plečno )691km 

St odredbe Prejemnik Namm Znesek 
101 17-01 /83 Mereenor del. 707113 
101 17-01190 Mercator cl.d. Pijača 316,76 
10117-01250 Mercator rld. pi Ča 625,59 
102 17-61330 PES Krumi Refundacija plače 179,711 

Protneinn siemalizecija 
IDI 17-01473 NLZOH Analiza vode 6.634,45 

0117-01523 
AGENCIJA M 
SERVIS Refundacija plače 4448 

10117-01535 
Rcfika DURAKOVID 
S.P. Prehrane 

101 17-01546 POLD Vavta vas norico 5.90755 
10117-01684 EURONOVA dam. 008111sk.a °Prema 31141 
101 le-01690 Meremor drl. Ponosnim 1.61054 
21117-01695 Mercator d.d. Dobrems že Finno 
10117-01708 PlIIVIta &d. Meso-pogostitev 530,63 

6350 10111-01741 Kito d.o.o. Krurroonortiter 
101 17-01933 PGD Dolenje Straža Sofinanciranje opreme. 3.787 85 
10117-01383 Mojca lUkch S.P. Prehmna 
101 17-01356 Mercator d d Prača 236 05 
10117-01437 GAZVODA dor) 	Relvernujia plane 2431 
10117-01696 VTNI Kie 2322.00 
I 	l l7.)l42 Poba Slovern 	.o.o. Rt Fundacma plat 5384 
101 I 7-01434 Pot a Slovenile d.o.o. Refundacija Manc 6406 
1011741976 Cetin Slenieler nr. Glasbeni nastop 610,00 
I 2 17-01978 PGD Vama var Invertiminki ~sfer 6.72547 
102 175)1919 DUM Ttebnie Polnjenje tlačnih posod 1.208 71 

SKUPAJ: 34.11-85P2 



Nadzorni odhod 	 občina STRAŽA 

It agonde utbde je razvidno, daj bilo za celotno in 	evnr3o porabljenih 34.885,02 PUR; ml 
lgaj 	l: 

Hrana in pijača 
Refundacija 	 465,37P 
Zapora ceste 	 349,03 f 
Analiza vode 
Popustitev 	 5.137,65 f 

Polnjenje tlačnih posod 
Uničena oprema 	 3 787 85 f 
Investicija (servis tovornega vozila, čiščenje oblek, pregled gasilske opreme. preiskava 
pitne vode l 

Več  kot td mesece po katastrofalnem pelodu te Agencija za okolje podjetju Ekosistemi d.o.o. 
odvzela okoljevarstveno dovoljenje, novomeški kriminalisti pa so ob let preteldega leta 

vailIlligOVOTO 08[110. Vendar do danes nastale tkoče če rti povrml nihče. 

V 27. členu Zakona o varstev okolja arroavedeni ukrepi pimenu okoljske nesreče, v 26. členu 
pa ukrepi v Ometu večje nesre& skladno z delečhativ. 2& aitMl trga zakona je za soške 
odprave posleNe večje nesreče odgovoren povzročitelj večje noreče, če njegovo premoženje 
za pu101je etročkev ne zadošča, pa krije preOSEInek teh SLIO[ICOV drEALVIL 

Če se zopet povzročitelja obtemenilve uvede atečdni postopek v stečaji:i masi p so odpadki, 
ki jih ni bilo mogoče prodati ali razdeliti upnikom NMadno z zakonom, pasme imetnik 
odpadkov država ( 28. člen Zakona o ramenu okolja). 

NON z vpogledom v javne dostopne midva= ugotovil, da je podjetje tikosistemi iz Celja e 
poslovno enoto v Zalogu z dne 12.7,2018 v bed Involkega Podjeda Itilm4  tell63  intl. Za 
trgovina i usluge iz Zagrebajd pa nima imenovanega MI-amila. 

Ugotovitve NO: 
NON omenja, dale Občina straža zgoraj navedene stroške potrkala iz proračuna bre, 
ustrezne zakonske podlude, kar le v neekledju z 142. Fenom Pravilnim o postopkih za 
lavellevanje proračuna Republike Stoveidje. V tem delu gre po Ilnalal*1 NO za 
negospodano In nesmotrne ravnanje, kar je v nasprotju z 2. členom 7.116 NO je Edi 
ugotovil, da m povzročene stroške občina nikogar ne terja. 

Prollog NO: 
NO predlago do se čimprej iti ~jaki zahtevek za povračilo povzročenih stroškov 
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Markami act 	 bčina STRAŽA 

Odzivno porogdo °bane 

Občina Sanda je net podlag( R. 43. Gena Mas ( Uradni lin RS In I13/05) gmeberime 
druhuoma, posmlla Grenka soj(m nastali (+bisagam( v podlega Ek0":51.6"1-  Ga Pollingl 25  
Rena ZGas je občna sagotooljala prehrano gonilnem Iti iME""COrt 

zarodi molosnnensali. Gib (umom° presne podlage, da b( podle*, Ekosinend .do o (osumili 

6.4. Razpis za dodelitev sredstev zu finaneiranje športa v Občini Straža za teto 

2017 

64.I.Podrotja deb 

Na podlagi IR lena Zakona o (porok Pravilnih o vrednotoniu SPodaM Programov v 01-616  
Strah (UL RS 66/2067, 5112010. 29(2011 ), poredim, meril M kriterijev za vrednotenje 
športnih programov v Občini Modo Odloka o mora= oblim Straža in 6. člena SMILI 
Občine Studa je Obema Strola v Modnem listo RS M 25(2017 dno 19. 5. 2017 objevila jama 
razpis za Osmerno* programov (porta v Ohč jill Straža. zn leto2.017. Na podium W5ratameta 
mrmra R Metna z osmimi prejemniki eldenila pogodbe o 	 jurnih mograntov v 
lent 2015 terjim izplačala 46 112 evrov. 

Občimi je na podlagi 7. člena gadrone o. (poetu in Nacionalnega pragoma športa v RS popravila 

2017 so Ma sredstva razdeljena v naslednjem r11.7.11CU“ 

geoprna: mre kajak Mm negornet.1:0186". Palme t 5 

Slaloma: balinanje, odbojke. Sante. alterilmjado. 

Skupina: omari Irm 
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Nactaorol odbor 	~no STRAŽA 

64.2, Nravna podlaga 

-Pogoji netila fin. lintedji m vrednotenje Norinih stoissamor v Občimi Staža mleto 201.7111aL RS 
2532017). 

i Leim program Spona za lato 2011, 

- Obligacijski zakona in 

- Zakon °Javnih Milama 

6A3. Namen in cilj nadzora 

niztinskeim Kanem; pixklienin v olinsulzaneip razpisa za flaknorage programov Spoga v Obilni 
Straža m Isto 2017 

6.4.4. Ogotavlbital del 

Na razpis je prispelo 9 vlog. Strokoma komisijo za pregled pomolih vlog za piminivo 
irCd102 projemnikov vrednc.? iz proračuna Občine Straka so sestavljali /Mazeja rte" 
Slanini v Pne in Joie Butin. 

Denarna sredstva po razpisu so lina razdeljena meal omledna drutva 

Nadv orgenizasOe Znesek 
sof tuandraoje 

Športno rekreativno di.itv SIV.* 

DMIVO la 111ZVOj Stek 1.032,43 

Športno društvo Staža 9.973,42 

03 Vavta vas 

Dianini molinjoniatv 2.84714 

Kaja< Smo klub Sode 4.4437 

Raillug Ud) Gimpea S Lraža 

Klmlnal i 
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Nadene-ni odbor 	 občina STRAŽA 

NO je na svoji I. Korespondenčni seji. Id je potekala 8.8. in 9.9.2018 dopolnil svoj program 

delaza leto 2018 in rarčirilnadzorRazpisa in dodelitve sredstev za filupeiranje rum v Občini 

Strah za leto 2011 tudi na prejemnike finančnih sredstev iz toge razpisa. Tako so bile v lem 

delu nadzorovano osebe Občina Straža in prejemniki finančnih sredstev po razpisu. 

NOR prejo:omike sredstev pozval na predložimo dokumentacije, lo dokazuje vpniva/anon( 

Prahe pfidobljemk sred/cev. NQ ji ugotovil nule:doje. 

6.4.4.I. Športno društvo Straka 

športno društvo Strada jepredložilo račune iz katerih izhaja(  da so bila sredstva namenjena za 

plačilo kuvert. nakup pultu (160,50 EUR), najemnino telovadidoe (995,35 EUR). reklamni 

material (206,18 EUR), plačilo sodnika (343,20 EUR), za narezek (137,29 EUR). gi pijačo 

(249,84  EUR} za pogostitev (20003 EUR), za jakne in ostida oblačila (2503,40 EUR in 

5200.45ELZ in Plačilo prijavnine na Topliškoligo2017 Emitirata (150,00 EUR). 

Ugotovite,. NO: 

NO je si okviru nadzora pručhidal dokumente prejete tako s strmal Občine ( razpisni 

Pogoji, Pomolim zapisniki odrin» ponudb, Pogodb, l boi kotila Plemaiiiii 

NOR po pregledu dokumeniadje ugotovil, daje Športno denita° Straka prejeto sredstvo 

po razpisu financiranja Oporta v ()bani Straža v preterni meri uporabilo v nasprotju z 

delnim programom in predloženimi ~Hi, s katerimi. fe izkazovalo svoj Interes ob 

Prijavi na razpis. 

Nottzotovana oseba te NO po prejemu Osnotka ponennbt zoper prvotne ugotovi 	NO 

tosoNotaln fotokopije ?pevno' b s lth 

6A42. Droštve za razvej Straže 

~Us za razvoj Streže ie na dopis odgovoril s predložitvijo podatkov iz letnega poročilo 

bilance stimion4 dan 31.l22Ol7,rtkvi 	 kav poslovnega izida za obdobje od L t. 2017 

do 31. 12. 2017 br 	nekmetih drugih tabelaričnih podatkovnih pfilogovz kalenb pa ni 
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Nadzorni odlom 	 občimSIRKU 

mogoče ugotovili (anionsko porabe sredstev, ti m 

nadzorovanega Razpisa 

Mučno dodeljeno v Manni 

Ugotoritve NO: 

NO je okviru nadzora pregledal dokumente prejete take s strani Občine razpisni 

Pogoji ponudbe, zairimiki o odpiranju ponudb, pogodb ) kot končnega prejemnika 

sredstev. 

NO je pa pregledu dokumentarne ugotovil, do 11PLIF1?“ 41 («Vlij 	i birmalo 
upravičenosti porabe dodeljenih modelen sal lz predlidemedokomenmeije iega ni osmuče 

preveriti Ker društvo na poziv NO ni posredovalo ustresodh listka, Id lol dokazovale 

namensko porabo skladno z razpisno dokumentacijo. je NO o tem obvestil župana lit 

Občinski svet ler pribllogal. da se začasno uldoe vsakršno sodelovanje nfinmaeiranje s 

(sreni ((kline or. nendmenako porabljena aredstm vrnejo. 

Oddmo poročam 

Nadzorovana osebam zoper prvotne omamitve Ni g ugnvadala in na sestanek': Al0 dne 22. 1. 
2018 predložila naslednje dolannarle: ragunz JAMBO plata v mednnsii 196.42 Etat, za 

cestne zapore vrednega 237.29 EU & za peelmuto ude:Me:mm v višini 415,50 Eta za 

medno in obdelava podatkov v ~l 459,76 EUR, za reševalno novIs na pacedrim v vigisd 

323,97Efflgo. a najem blagajne mvn 67.71EUR ,nsa Selam kolajn v vilmr 6g8.45 EUR 

NO je na podlagi prenanženill elaanonentor 'metodi, da so drla pridobljena sredami 

anambl!ena namensko. 

Omama šola Vavta vas 

Osnovna aola Kuni vanje predlo/Po dopis z dokazni o porabi sredstev. Sredstva so namenili 
za povračilo strotrov prevoza na tekmovanje učenk v kočadni (Celje) v višini408,21mm na 
relmmvanje učencev v kotrfici (Popopra». rohni 551.35 sur in no telunomode v atletiki (Žalec) 
v višini 153.30 miz NO ugotavlja, da je biomaso Osla 1101 ICIIIP&Q in opravičeno porabile 

dodeljena sredstvo v viaini 667.27 

Ugotovitve NO: 

NO je iz dokonientadie. kl Jok preMožna Osnovna Ilola Vama ?AN 	(10 so bila 
prejela aredstra ponabljena v skladu z Letnim programom In dokazi a Witerimi 
prejel:11111k 1714120Vild SVO)101.[CeS nl, prijavi na razpis. 
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Ovčina STRAŽA 

Odzivvo ponvšilo 

l 0.2078 pos,mek poročila NO Obline Straža. katerega ni 
eg 	O.ik pooje Inko postal dokončen. 

6.9.49. Društvo upokojencev 

Ondrtro upokojencev je predložilo račune in razpredelnico, v a •p rkaza r porah 
sredstev. Sredstva so bila =tanjena za biltendetni program (SMAK) v vidni 408,70 EUt 
digitalno pot dile v vini 79.30 EUt za račurtalmičke stročke v višini 383,57 EUR. 
najemnine (pisemc, trening pikado. šah v višini 500,00EUR. za bančne stročke v višini161,07 
EUR.z prožzame in čLannine 411,16 EUR ter za telefonske stročke tajnih 130.00 EUR 

Ugotovitve )401 

NO je pri preakklu pridete dokyrnalt11.4.1( 3 strani Občine in kluba upihnil, dia araddra, 
oldolthria v 'lihih naulannavanaga razpisa, v pentehl marinira Mlaporahljena skladno 
z Letnim programom In dokadJks katerimi japrejemnfithitazoval svoj Interes oh prijava 
na razpis. 

Odzivne perešslo: 

Nadzerevanš ~bate zoper prvotne ugolovrIve NO ugovnrjain In naknadno NO-uposredovnIa 
pojasnilo porabe dodeljenih sredstev pri čemer je izločila ~še. ki so prikazovali 
računovodskih storitev in er roš Škafov oz. tektonski stroškov. NO še pnnvvnn pil  poruši) 
dodeljenih vredvrev terngntnviš doje netnnvurn oseba prejeta nred.vivu pennbilu numensšek. 

644.5. Kajak kam, klub Streže 

Kajak kanu Muh Straža je mahal račune iz katerih izhaja, da so bila Kajuta sredstva 
namenjena za štartnih 1120,00 earl. Članarino (50E0 curki za izdelavo zaključnih prhki ma 

Mehur (37,54 EUR), aluminijaste plošča (60,93 &h), kosih za tabor th Radencih (381,46 
EUR), za najem tabornega prostora za kajakački tabor (1.756.303 PUR), za naduh MINI (390  

Ugotovitve NO: 

NOje pri pregledu prejete dokunteetaeue s sloni °bitne in kluba ugotovil, de oredstot  
pOdoblieoa v okviru nadzorovaaega moka, v pretežni meri niso lille porehljena skladno 
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Nadzorna odbor 	~na STRA2A 

z Letotni programom in dokazili, s katerimije prejemnik izkazoval svoj bitna ob pruazi 

na razpis. 

Nadzortanna oseba je 1.10.2018 prevzela osnutek poročila NO Občine ~na katerega 

pit ni loilodrivnega porotah. Osnutek porokih je biku postal dokončen. 

6.4A6. Halog klub Gimpez Straža 

Italiting klub Gimpex Strežaje predložil račune in razpredelnico, v kateri so prikazali porabo 

sredstev. Sredstva so biI namenjena za priprave 2017 v šini 3;048.22 naš SP kozinska 3017 

v višioi 1.215.06 eur virolko zapodenih v klubu 2017 50% v vini% 6.736,81 con stroške 

tretinij 2017 	ki i  3.600.00 nor, sadike tzlovadnizo v višini 739,13 nun 	lic špormc 
prebrane 2017 v vino 918,16 euti kilometrino za kombi 2017 višini P.657,41 zna Navadna 

stroški skupaj znašajo 21.910,79 en:. 

Ugoto 'vitke NO: 

NO in pri pregledu prejete dokumentacije s strani Občine in kluba ugotovil. tla sredstva 

pridobljena okvira nadzorovanega %zoba. nisi bik purnbljena za RIMIell e izkazane ob 

prijavi na napis. NO mani, da kino-tki zitinalantait in gruški našuntivialakib storitev on 
morejo bld kilti s sredstvi pridobljenimi na podlagi razpisa. 

dokozny, zate je NO naknon.ano osebo ',ovalni' na seslanek. V pasredavamh tabelah je I) LIJ 

ozdi in bela kilomentez 	Med na dzorom je NO vgatovil, da je tovorno podlo službeno 

VIZ*. 

Ntr71.5710 whrE je mperprvvme ugotovisve NO logoffirjala rn sestanek zNO dne 22.1 O 

6.726.81 EUR. stroške 'zanetijo v it.tini 3,900,09 PUR, z a rvewwin prvenyn,  Iglat 20I7 

918,16 Erik sern&e zagor.ivovvilini 1.906,02 EU. sošk vy4,jvozrlavišim 952.65 



občina STRAŽA 

6,4.4.7, Športno rekreatimo drigIvo Brna 

NO ic ugotovil. M I strmi Sporam ickticarvircga Murnu Broze ni pTjcI nTgudgm. 
oz. dolcomenlaciie. Povratnim ti vottenem Nama ie tekmama miri je rjellnikaobvesnl, 
bo predlagal županu in Občinskemu svetu, da se prekinejo vsa sede ov 
stani oblMe do pridobitve zablevanih dokumentov, saj gre za porabo ja 

Ugotovitve NO: 

NO je pri pregledu pridobljene dokumentacije a strani obline ugotovil, da je Spornim 
rekreativna Mislim Bregi Iz razpisa prejelo 8.118,82 eux. anodno &alta° ne poziv NO 
n1 posredovalo ustreznih Mlin. ki bi dokazovale namensko porabo skladno z raz-plimo 
dokumentacijo, zaloje NO o leni obvesfil županjo Obrinsld svet NOje priallagul, da se 
začasno ukine vsakia sodelovanje in financintnje s struni obrinr. 

Odzivno poročilo: 

!lipanu 13.7.1018. V sporogrlii je Pilo 7fWi3alW. da zahtevanih dol:omelom,  NO ne bodo 

22.10.20Ig prinese na vpogled 

uprinano Kol ognja o zognonka z dne 22 IP 2018 IP predsednik dnileva nawyng da bo 

6.4.4.8. Splošno 

NON ob ponomernpricalodu bor] 	kanja progmmov !doda (to področje je mamk Navajal 

tudi v Irtu 2014) ugotovil, Oa Obl 	mern podrohju ni naredila nobenih spermamb oz. 



Nadzon0 etilom 	 oltarna STRAŽA 

ni uprnevale navodil oz. ni odpravile pomenjklyiNuti, na kerne re NO opne 	poročilu Za 

Imo 2014. 

V tvorih Varni" obdela torlirejemmke ersdetev če nekaj leo navaja Kaprn kom klub Simon 

namesto Kajak kanu klub Strarn Gre namreč  za dva različna bubo eden ima sedet v Sante 

drugi pa v Ljubljani. NOMprevern te »Kajak kanu klub Simon prejel Ntictnasredertra s stram 

Občine Strzžain ugotovil. da imenovani klub nikoli ni bil prejemnik finantidh sedmo občine. 

NO ponovno opozarja rta ne jasnost 5. člena Pravilnike o vrednotenju športnih programov v 

Občini Strela. saj itega Plena anodnih ni razvidno ze katere postavke se pri izrečene točk 
farno sidrn upotteva 

Revno alut NO Ponovno °Poznim dr je viodnoteage (mantisah padavic v vlogah 
nernmspareotno in nestrokovno oz nesprejemljivo, saj so točke zgolj pavšalno navedene, 

kakšna je formule za dosego določenega Predle točk oz. kriterij, pa je zelo tetko napasti. 

Točke so zgolj navedene ob posamezni postevki. nadur keko priti do dodeljenih točk Pa ni 
nikjer argruneadran. 

NO predlaga, da je potrebno natantneje dolotiti rutin Mtkovanje tor piromane točke 
uremedid. Palm rega meni, da bi bilo potrebno pripravili poročilo iz katerega M bilo jasno 

razvidno kako je potekalo roekovanie in vrecbotenje z jasno navedbo utemeljitev oz. dokazil 

glede upravitenoM posameznega zabitega oz. doseženih točk. Menimo da je dodeljevanje 

Očk posemernm nevtralen] v vlogah neobjektivno. neutemeljeno in pavšalno ter da Občina s 

obetam mnenjem logi nebelo, ki Im/m:Nuje in pr narekuje, tle more s premoženjem upravljati 
kor dober gospodar (Obligacijski oditinik (Metlarli RS, M 97)1). 

Natelodolaregagospodadadantevaola obtrneozironaz njem organi, ki sopar/lajal in odgovorni 

premoVenjo z njim gospodarijo k posebej skrbno in vestno. Poleg rega je 

opozmid. da gre v bulava= primeru tudi m redkev 2. odstavka 65. Mem ZIF (Zakon 

javni], tinanedr (Medni list RS. M II/II s spremembami), saj tonsMo vrednotenje in 
posledično dodeljevanje dudam.  predsgmba nadurnim in negospodarno razpolaganje z 
občil:okli:ni sredstvi 

Ugotositve NO: 
NOje pretegni meri ugotovil, da prejentuild floangurn sredstev po napisu ttnandranja 
Vplula v Občini StraMv purubljeju prejetih predate% skladno z izkazanim letnim 
programom In interesna kl ga Muleja prl prijavi na mrak ( izjema je Genoma t ob 
Varni ms). Prejemniki sredstev občini posredujejo poročila o organizacijah Spomnili 
&podkev in urnim:panjih na paramanib leknumanjib ter dom:Mih na Idiomoma. 
računovodsko pa rega nimajo leldannerta v svoph podornih knjigah oz. porabe reb 
aredidev v večini primerov ni slaridnorr namenom razpisa. 

NO opozarja. de prl prijavi na napis pribaj. do zharebr od končni prejemoild (razen Oti 
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Vavta vesi v odliti meri nlso predložili dokazil. s koterind bi opravičili porabo sredstvi. 

pridobljenih na razpisu- 

Predlog NO: 

NO predlaga vsebinsko preučimo in ntiona 	 o 	Leno 

Odrčki, natančnega načinu oz. pravilnik o mčkiivenje posameznih pestmi( z utemeljirrami 

m izdelavo omočilo isprovbenem VICdhOterljUill ičkaZafli upravičenosti pommeznik točk v 

vlogin.Poled navedenega NO izmeno oponirja da bi moral iti način vrednotenja ?primernih 

pomork srebrnino določen, dodeljene torke pojavno in določno utemeljene z dokazili. 

NO indil Medloga. M je potrebno v razpisni dokumentacij jasno zapisat. de gre m nemenske 

sredstvo ki jih je v računovodstvu potrebno ločem izkazovan na ustreznih Isonblo skledno 

namenom in Interesom izkazanim pri prijavi na razpis. 

NO predlaga izvedbo nedzora dejanske porabe sredstev r smilkosnega vidika in fle. z 
organizaciji. doseMi in udeleibomi ne mknievem. /11 NAIR) nimajo evidenernh molkov 

NO predlaga, da se nenamensko porabljena sredstva smem obaini 

NO predlaga da se v razpisu določi tudi kazenska določbe v porom nenamenske porabe 
dodeljenih vodstev m sicer s prepovedjo sorlehmenie na nupou nusleilejem letu 

6.5. Strani popravila lesenega mangu 

Preveritev inmenclokill odhodkov popravila lesenega mem v Zalogu. 

6.5.2. Pravna Podlaga 

- 

	

	Ptsvilmk o razčlenjevanju in merjenju pdhodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava i Ud RS. Ot 134/(8 do 5W10) 

- 

	

	Pravilidk o enotnem načni za proračun, menitumike uporabnike in "M oselnejavoega 
prava (11)1M531. 1121'09 in 58110) 
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6_5.3tNamen MCM ROMOM 

Noneti nadzoru ae Potrem ummeluire obora doba 	s predhodno izvedbo postopkov 
Zbiranja paRtlelb 02. preverjanja ere l 	ititj nVORIRRI)411% 0d110111R1V RklaRIRK) R 
PIRVII0A0111 o enem kontnem natreti za proratun, proračunske uporabnike ob druge OSEM 
JaVilega PERVa. 

6.5A. Ugotovitveni del 

Obtrea je na konta 420 - Nakup in itiadnja Genomih sredstev evidentirala investicijsko 
	vanje lesenega mostu v Lokah. 

Noje preveril odredba m plačilo at. 201690111897, ki se nanaša na invealiebstro vzdrževanje 
lesenega ~Laka s spren4jajočo dokumentacijo Odredbi so priloženi račun 24. 2016-51 z 

brez določenega datuma reka reluiveoltrazare O I - predlog Za nabavo l enORRURRIT ponoreli) 
az katerega je previtim obira ponudnika Texamtve m manta/nadela Gamodoarepredratun 
2016-2 z dne 19.8.2016 v vrednosti 2.260.00 =brez DDV lb  z DDV 2152,20 Jr).a NO je pri 
pregledu ugotovil, daje Maraton plačan 2.1.2017. 

NO je po. pRR-RIRRIII (MUC:Redih retin ugonobi, da je Mia s Orani izvajana noutemh srenov 
dostavljena &lomoma °Kavljem storitve tt. 201651 z dne112.2016,14 pand podpisana s 
strmi naročnika del, zato se pojavlja dvom da je bila storitev okra dejansko opravljena, 
predvsem tudi rado. Orje reren izdan v dece.mbru. 

NOJ° prevereltitli obaram za plattintt 2017-441zdne 3i 7.2017 v areni 3.034b34 eur z DDV, 
kalen je priložen ntuna at. 2017-40 z tine 21.4.2017 izvajalca popravila parketa na lesenem 
mesto Loke v vitimi 3.034,38 eur z DDV. pe nuotilidei 11.7.00218.Nreje po pisno^ Pozi" M 
občine pridobil k naročilnico, do&mk j predračun. NO je ugotovil, daje bilo za ovadilo 
pridobljena le ere penlidbil 

iz dobavnice navitka O z Mac 31.7.2017 je razvidno, da je bila storitev opravljena in prevzeta 

NO ne mine poodirireajechtins =tnala ila izbito dobaviteljev s predhodno tzvedbopostripkov 
zbiranja ponudbe oz. prevedanja con saj je btia v predmetni zadeva pridobljern samo ena 
ponudba 

NO je tudi ugotovil. da sodijo mostovi po ZGO-1 med zablevnejte objekte za lot bi bilo 
potrebnoola končanju del narediti primopredajni zapisnik opravljenih del, saj gre za zahtevnejši 
objekt in mora izvajalce ob koncu dali tudi garancijo. 
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Ugotovitve NO 
V okara preveritve evidentiranja investicijskega vutrževoja ksenega mostu v Lokah je 
NO ugotovit, da so bili investieijeld odhodki knjiženi v skladu s Prodnikom o enotnem 
kontnem načrtu za proračun prorašuneke uporabnike: in doge vabo Mvaeltalizava 

NO pa m more podla da je :Melo utemeljila Izbiro dobaviteljevs predhodno Izvedbo 
postopkov zbiranja ponudb oz. preverjanja cen, saj je btla pridobljena samo ena 

NO tudi ne more potrditi, daje Idla storitev po rašunu 201651 dne 2.11201:6 dejal-oko 
opravljena sajdobavnico ni podpivana orani narečoika 

Predlog NO: 
NO podlem& daje potrebno zo hontitijska vzdrževanja Peidokiti voš Pano" Um bo le 
tako miti Motati utemeljenua izbire dobavitelja ler popadam:ost In ušfidawItost 
nalallm 

NO predlaga, da se ve e pozontodi nameni notranji kontroli in Likvidaciji prejetih littOt 
Dobatodee morajo biti podpisane s struni prevzemnika. saj le Iz dokouje, da je bila 
steuilev opravljena in prerzebt 

NO te mnenja. da je za gradbeno dela o zahtevnejše objekte potrebno narediti 
pantopredapd zapisnik iz koterega izhaja. kdo je opravil primopredajo oprat:Penilo del. 
morebitne napake in rold za izvedbo reklamacije.... 
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7. PRIPOROČILA1N PREDLOGI 

Priporočila in prefflogi so namenjen kakovostrodremn 	obrorned 
nadzorovane osebe 

N0 predi ga, da p g db 	dete po I 	WillIWITO bč-  prt - - 
določi mesečni znesek najemnine in uskladi plačevanje obratovalnih so-alkov ker ne da 
z &brnsko porabo glede na čredic odjemalcev iz iztega a( elektrika, komunala. 
oveniva 

NO predlogo da občina te v razpisu omami, da e določene. nepremičtune občine 
prodajajo po načelu do minintis. 

NO predlaga, da se kupca obvesti o mbni pomoči de minimo, saj je občine dete, ki 
razpolaga s tem podatkom in o vinnipomoči mbrisis obadi a htiutistorvo za finance 
RS. NO predlaga, dm se višina pomoči de minimis doreči v pogodbi di s posebnim 
Metom- 

NOpredlega, da občina naslovizahrevek za povračilosmvškov pri trotilom Ekosistemih 
v Zalogu podjetju Ekosistemi d.o.o. zavarovelnici. 

NOpredlago da se Pravilnik ovrednotenju enotinih mogremov v Občini Streta dopolne 
tako, da se v pravilmti določi, da gre za namenska sredstvo ki jih je v poslovnih 
knjigah potrebno izkazoma ločeno in zagotoviti transperenmost porabe pridobljeni]] 
sreddev MILIJO() č. 	mtrscsom ob prijavi na napis. 

NO predlaga občini, da več. pozornosti postan izvedbi nadzora nad dejansko porabo 
dodeljenih občinskih sredstev, ki pa Gaj no bo verno vsebinska ampak rudi str:Skorna. 
naj rte v nnsprranem pomenu crobtorpeorbljajo nernairionsko. 

NO predlaga. hsc seedstra pridobjeno oz razpisih občine, M niso bila namensko 
nerabljene vrnejo 

NO predlaga, da se uvede kazenska določba, da v kolikor dodeljena sredstva obrtne nao 
namensko porabljeno se oacba v naslednjem letu ne sme prijaviii na razpis občine. 

NO podaja priporočilo, da se pri vodenju spisov listine dosledno označujejo, km to 
narekuje Uredba o upravnica] poslovanju. Predvsem gre za penhadkbitro označevanje 
vrnete porte, ki ne zagotavlja pregled:osti in ledkivned dokunrenoran 

NO predlaga vzpostavitev tiar MII in LICIGS1211111110tratljih konol, klObFtgaj“-IR'LLIn 
Proetopkov in metod katerih cilj jo zagotoviti spočrovenjo načel zakonitosti, 
preglednosti, uMnIcovitom, urpernoch in gerepothonodi in M jih tepene km 
predstojniki proračunskega uporabnika nalaga ltiti.aen ZIE 



M ..,,s..3' 	ag 	Abot 	k Anita v  
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Na predlaga. Mic končno poročilo o opravljenem nadzoru zakirnenege račune občine 
Straha za teto 3017 objavi na spletni srnini občine, kot to določa 4. m 10 Pili zakone o 
dostopu do informacije jevnep 211•Č/Ij11. 

NO predlaga. da oblina Črnigoj usIdadi Matul z določbami Zakone o lokalni skupnomis  
ker terial 	32. členu navaja, da letni prograan nadzora obvezalo vsebuje nadzor 
zaključnega ruguna pioničumi občine, zaključnih očimov finančniki načrtov krajevnih 
skupnosti. javnih zavodov. javnih podela in drugih. Ker se s m določbo posega v 
Phitojnost nadzornega ornboraku neo4visno samosafino &pikremu lenti program dela 
nedzornega odbora občima je potrebno čimprej prenitnI 31 ren MaWM Občine 
Svaki S ut določbo BC posega v prnstojnost riadromega odbora, ki neodvisno in 

2a151(54(tin(1  tarreteme letni program del 	dzomega odbora Srnine in ga ObjlVi na 
svetovnem spletu in je s tčriliS~ Oklopen. 

8. POROČILO odgovorile osebe nadzor nerga organe O IZVAJANJE 
PRIPOROČIL IN PREDLOGOV 

Skladno s 15. členom Pravilnika o obveznih sestavindi pornaila nadzornega odbora občim ( 
Uradni listRS. k. 23419)mora odgovorna oseba nadzorovimegeorgana peturna NO °ovajanju 
priprirean ~ego zrnloih Čcpfiporočil in predlogov ne upokeva. 

Rok za peročadje NO: 3 mesece od datuma prejeme porečila NO 

Vroliti: 
Nadzorovanemu ornemu 
županu Občine Studu 
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