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Dornava, 10.01.2017
POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA ODBORA OBČINE
DORNAVA ZA 2016
Nadzorni odbor občine Dornava deluje v sestavu:
- Martina Horvat - predsednica
- Milan Šilak - podpredsednik
- Marjeta Špes - članica
- Tatjana Lah - članica
- Matej Zorko - član
NO se pri svojem delu ravna izključno po poslovniku nadzornega odbora, ki
smo ga sprejeli in potrdili v začetku leta 2015.
V letu 2016 smo imeli sedem rednih sej in opravili sedem pregledov poslovanja
za leto 2015.
V mesecu januarju sem na seji OS podala poročilo poslovanja NO za leto
2015.
Prvi pregled poslovanja je bil opravljen 9. marca, ko smo pregledali zaključni
račun občine Dornava.
V aprilu smo opravili nadzor poslovanja OŠ, v maju pregled poslovanja Kluba
mladih občine Dornava in Okteta Dornava.
V oktobru je bil opravljen pregled letnega popisa sredstev, terjatev in
obveznosti Občine Dornava za 2015, v novembru pa pregleda poslovanja DKŢ
Dornava in ED Cigani Dornava.
Pregled zaključnega računa občine in poslovanje šole se opravi vsako leto, za
ostale proračunske uporabnike se trudimo, da se pregled opravi vsaj na dve leti.
Po poslovniku je v 19., 20. in 21. členu zapisano, da je po posameznem pregledu
poslovanja v osmih dneh s strani NO potrebno sestaviti in nadzorovani osebi
poslati osnutek poročila opravljenega nadzora.
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Nadzorovana oseba ima nato v roku petnajstih dni od prejema čas, da NO pošlje
odzivno poročilo, v katerem navede vse ugotovitve iz osnutka poročila, pri
katerih se ugotovijo kršitve predpisov.
Če po preteku 15- tih dni NO le-tega ne prejme, se sklepa, da nadzorovana oseba
na osnutek nima pripomb in s strani NO se sestavi končno poročilo, ki se pošlje
nadzorovani osebi, občinskemu svetu in ţupanu.
Da je krogotok sklenjen, traja tudi do 1 meseca.
V letu 2016 smo na teţave ponovno naleteli pri poslovanju Kluba mladih občine
Dornava.
Ugotovili smo nekorektnost in negospodarnost dodeljenih proračunskih
sredstev, Klub mladih Občine Dornava se namreč večim napovedanim
nadzorom za leto 2011 in 2012 ni odzval, zato v letu 2013 društvu sredstva
niso bila dodeljena.
V letu 2014 so se jim kljub nekorektnemu sodelovanju, proračunska sredstva v
višini 586,50 € dodelila, vendar tudi za to obdobje Klub mladih Občine Dornava
znova ni podal poročila o porabi sredstev, čeprav se je vodstvo v društvu
zamenjalo. O nekorektnosti Kluba mladih Občine Dornava smo obvestili tudi
vodstvo občine, na g. ţupana je bil poslan dopis, na katerega smo dobili
odgovor, da se društvu Klub mladih zaradi takšnega vedenja delovanja ne more
zatreti, saj gre vendar za mladi rod našega prebivalstva in da za leto 2015
sredstev itak niso prejeli, ter da se bo, v kolikor bi NO zahteval vračilo
dodeljenih sredstev, to seveda tudi upoštevalo.
NO je ta odgovor na naslednji seji obravnaval in sklenili smo, da se sredstva ne
bodo zahtevala nazaj, v bodoče pa se mora obravnavano društvo še bolj vzeti
pod drobnogled. Sredstev za leto 2015 pa kot ţe povedano niso prejeli.
S strani ostalih nadzorovanih subjektov smo odzivna poročila s pojasnili na
ugotovitve prejeli dvakrat in sicer po pregledu poslovanja Okteta Dornava in s
strani računovodkinje občine Dornava po pregledu letnega popisa sredstev,
terjatev in obveznosti Občine Dornava za leto 2015. Ostali odzivnih poročil
niso poslali, torej se je sklepalo , da so se z ugotovitvenimi sklepi, predlogi in
priporočili NO strinjali.
Kot ţe omenjeno, so vsa končna poročila objavljena na spletni strani občine
Dornava.
Sestavila:
Martina Horvat, predsednica NO
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