NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin


Številka: 060-1/2010
Datum: 08.11.2011


Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 9/07) je Nadzorni odbor občine Trzin na 4. korespondenčni seji z dne 03.11.2011 sprejel


POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
O PREGLEDU ODPRAVE POMANJKLJIVOSTI PRI PORABI OBČINSKIH SREDSTEV ZA LETO 2008


Ime nadzorovanega organa:

Strelsko društvo Trzin
Mengeška 9
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Andreja Gorjup, predsednik društva

Uvod

Nadzorni odbor je na 37. redni seji nadzornega odbora z dne 13.1.2010 sprejel sklep o nadzoru nad pregledom društev, katerim je izrekel pridržek z namenom, da preveri, če so odpravljene nepravilnosti, ki so bile ugotovljene s končnim poročilom Nadzornega odbora o pregledu poslovanja za leto 2007. V delovno skupino za izvedbo nadzora sta bili prvotno imenovana Milica Erčulj in Andrej Kovačič, nato pa so bili dne 9.2.2011 na novo imenovani Katarina Kadunc, Cvetka Lippai in Mitja Kovaljev.

Dne 14.1.2010 smo od društva zaprosili:
- letno poročilo za leto 2008 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili k izkazom in poročilo o poslovanju društva) in
- obrazložitev prejetih in porabljenih sredstev od občine Trzin v letu 2008 (ločeno za investicije in redno dejavnost)
- dokazila o odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene s končnim poročilom Nadzornega odbora. 

Dne 14.2.2011 smo pregledali posredovano dokumentacijo s strani društva (predsednik društva Damijan Klopčič), ter ugotovili, da društvo ni posredovalo zahtevanih dokumentov, temveč le kopije računov dobaviteljev za leto 2009. Dne 15.2.2011 smo društvo ponovno pozvali, da dopolni dokumentacijo skladno z našim osnovnim zahtevkom. Kopije računov za leto 2009 smo ob tem tudi vrnili. Dne 2.6.2011 smo društvo ponovno pozvali, da nam dostavi zahtevano dokumentacijo. Dne 20.7.2011 smo od društva prejeli odgovor na naše pozive, z opravičilom za zamudo zaradi menjave kadrov, vendar dokumentacija ponovno ni bila ustrezna. Dostavili so nam kopije prejetih računov za leto 2008. Dne 15.9.2011 smo izdali osnutek poročila nadzorovani osebi, kjer smo izrazili negativno mnenje zaradi nezmožnosti opravljanja nadzora, ker društvo ni posredovalo zahtevane dokumentacije, ki je potrebna za pregled namenske porabe občinskih sredstev – za leto 2008 je Občina Trzin društvu namenila 9.613,69 EUR. Občini Trzin smo predlagali, da zaustavi nadaljnje financiranje nadzorovane osebe, dokler nadzorni odbor ne prejme dokumentacije, ki je potrebna za nadzor. Na omenjeni osnutek smo prejeli odziv nadzorovane osebe 21.9.2011 in zagotovljeno polno sodelovanje. Naknadno smo pridobili zahtevano dokumentacijo in tudi dodatna pojasnila ter nadzor zaključili dne 26.10.2011.

Namen in cilj nadzora:
- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin za leto 2008;
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Ugotovitveni del

Nadzorni odbor izreka mnenje s pridržkom o predmetu nadzora – pregled odprave pomanjkljivosti pri porabi občinskih sredstev za leto 2008. 

Pridržek izrekamo zaradi neurejene dokumentacije, predvsem pa neustrezno evidentiranje namensko porabljenih proračunskih sredstev. Društvo je v letu 2008 porabilo 1.703 EUR za prireditev Prehodna Skirca Borisa Paternosta in 7.910,69 EUR za redno dejavnost. Iz evidenc društva ni razvidna poraba sredstev po namenih (za redno dejavnost, po posameznih prireditvah). Priporočamo izboljšanje evidenc za namensko porabo proračunskih sredstev. 
Društvo nam je pojasnilo, da se zavedajo, da je bilo finančno in materialno poslovanje društva v preteklih letih precej pomanjkljivo, kar skušajo v letu 2011 z novimi kadri in sprejetjem Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju društva v bodoče popraviti.
Nadzorni odbor na podlagi tega poročila priporoča ponovno izvedbo nadzora v letu 2012 za obračunsko leto 2011 z namenom pregleda odpravljenih pomanjkljivosti.
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