OBČINA DORNAVA

NADZORNI ODBOR OBČINE DORNAVA
Dornava 135a
2252 Dornava
Dornava, 17.01.2018
POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA ODBORA OBČINE
DORNAVA ZA 2017
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 2017 smo imeli šest rednih sej in opravili osem nadzorov porabe
proračunskih sredstev za leto 2016.
V mesecu januarju sem na seji OS podala poročilo poslovanja NO za leto
2016.
Prvi nadzor poslovanja je bil opravljen 15. marca, ko smo pregledali zaključni
račun občine Dornava.
V aprilu smo opravili nadzor poslovanja OŠ, v juniju pa pregled poslovanja
PGD Mezgovci ob Pesnici in TD Polenšak.
V septembru je bil opravljen nadzor poslovanja ŠRD Dornava in PGD Dornava,
v novembru pa pregled poslovanja ŠD Dornava in ŠD Polenšak.
Pregled zaključnega računa občine in poslovanje šole se opravi vsako leto, za
ostale proračunske uporabnike se trudimo, da se nadzor opravi vsaj na dve leti.
Pred vsakim nadzorom smo si s strani občinske uprave pridobili razpisno
dokumentacijo za preteklo leto in se držali členov sklenjene pogodbe.
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Ugotovljeno je bilo predvsem to, da nekatera društva na občino ne pošiljajo
poročil o namenski porabi dodeljenih sredstev ali pa, da društva dodeljenih
sredstev ne porabijo v predpisanem roku sklenjenem v pogodbi. Na to smo z
osnutkom poročila društva tudi opozorili, kar se je v večini primerov v
odzivnem času 15-ih dni odpravilo oz. pojasnilo kar pomeni da so društva
skupaj z odzivnim poročilom na občino poslala tudi poročila o porabi oz.
razlago in pojasnila za ugotovljene nepravilnosti.
Vsa končna poročila o opravljenih pregledih so objavljena na spletni strani
občine Dornava.
Na željo g. Stanislava Ciglarja, člana Kluba mladih občine Dornava, je bil
06.12.2017 sklican sestanek o sofinanciranju Kluba mladih občine Dornava iz
proračuna občine Dornava in pogojih za ponovno prijavo na razpis za dodelitev
sredstev.
Na sestanku smo zraven g. Ciglarja sodelovali še: g. župan, g. direktor občinske
uprave, g. predsednik odbora za negospodarske dejavnosti in predstavnici NO
občine.
Kot že večkrat omenjeno, smo v preteklosti pri poslovanju Kluba mladih
naleteli na neodzivnost in na nekorektno porabljena sredstva v letih 2011, 2012
in 2014.
G. Ciglarja je predvsem zanimalo, kakšne so njihove pravice in možnosti za
ponovno prijavo na razpis.
Pojasnili smo mu, da je treba nekako urediti, opravičiti in pojasniti vse
nepravilnosti iz preteklosti in urediti vodstvene težave v društvu. Ko bodo ti
pogoji izpolnjeni, se lahko ponovno prijavijo na razpis.
Ugotovili smo tudi, da ŠD Dornava nima urejenega naslova oz. sedeža društva.
Društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti Ptuj na naslovu Dornava
137, ki je stanovanjski stavba in nima nobene povezave z samim društvom,
zato je tudi stanovalka na omenjenem naslovu na Upravni enoti Ptuj zahtevala,
da se Športno društvo Dornava izbriše iz njenega naslova.
V pogodbi o dodelitvi sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2016
pa je naveden naslov Dornava 125. Ta naslov se uporablja tudi za vso pošto
naslovljeno na Športno društvo Dornava.
Trenutno je zadeva v obdelavi oz. reševanju.
Sicer je naše delo v preteklem letu potekalo brez zapletov.
Sestavila:
Martina Horvat, predsednica NO
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