NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin




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 36. redni seji dne 08.12.2009 sprejel



POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
O PREGLEDU POSLOVANJA 
KUD FRANC KOTAR TRZIN


Ime nadzorovanega organa:

KUD Franc Kotar Trzin
Mengeška 9
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Jure LAJOVIC, predsednik društva

Uvod

Nadzorni odbor je na 31. redni seji nadzornega odbora z dne 03.06.2009 sprejel sklep o nadzoru poslovanja KUD Franc Kotar v letu 2008. V delovno skupino za izvedbo nadzora sta bili imenovani Milica Erčulj in Nina Radanovič, s sklepom na 33. seji z dne 08.09.2009 pa se Nina Radanovič nadomesti s Katarina Kadunc. 

Društvo smo z dopisom zaprosili za dokumentacijo:
	plan poslovanja za leto 2008,

letno poročilo za leto 2008 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili k izkazom in poročilo o poslovanju društva),
seznam prejetih sredstev od Občine Trzin za leto 2008 z navedbo datumov in namena,
obrazložitev prejetih in porabljenih sredstev od občine Trzin v letu 2008 (ločeno za investicije in redno dejavnost),
kopije računov, s katerimi se dokazuje poraba prejetih proračunskih sredstev.

Občino Trzin smo z dopisom zaprosili za dokumentacijo:
	podroben seznam nakazanih sredstev društvu v letu 2008 (z navedbo datuma in namena)

vlogo za odobritev občinskih sredstev (plan poslovanja društva), dokaze o odobritvi rednega investiranja
kopija dokumentacije, ki jo je predložilo društvo Občini za odobritev drugih sredstev (vse razen rednega financiranja),
poročilo o poslovanju društva 2008 in morebitna druga dokumentacija društva, ki dokazuje, da so bila občinska sredstva namensko porabljena,
	opis, na kakšen način se preverja ali so proračunska sredstva porabljena v namen kot je občina predvidela pred odobritvijo sredstev.


Na seji delovne skupine z dne 29.9.2009 smo z dopisi zahtevali dopolnitve dokumentacije, katera je bila dostavljena v roku. Nadzor smo na podlagi pregleda dodatnih pojasnil zaključili dne 09.11.2009. Na izdani predlog poročila smo 30.11.2009 prejeli odzivno poročilo.

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;
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov;
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Ugotovitveni del

Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu nadzora – poslovanje društva KUD  Franc Kotar Trzin v letu 2008. 

Pri pregledu dokumentacije ugotavljamo pomemben napredek glede na preteklo obdobje, računi so pravilno in ustrezno likvidirani. V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.

Priporočila in predlogi

PLAN POSLOVANJA KUD
Ugotovitev:
Plan, ki ga KUD Franc Kotar Trzin predloži vsako leto pred sestavitvijo proračuna Občini Trzin je nerealen. Društvo namreč zahteva od občine financiranje v višini 49.450 EUR, kar je razvidno iz Priloge II k Obrazložitvi finančnega načrta KUD-a Franc Kotar Trzin, ki ga je ta posredoval Občini Trzin za leto 2008. Iz finančnih izkazov je razvidno, da celoletni odhodki ne predstavljajo niti 35% navedenega zneska. 
Priporočilo:
Društvu priporočamo, da na podlagi izkušenj iz preteklih let planira realne zneske za namene proračuna.
Odzivno poročilo:
V odzivu se je društvo sklicevalo na plan za leto 2009, mi pa smo opravili pregled poslovanja za leto 2008. Plan za leto 2009 vključuje povišanje sredstev za približno 60%. 

	INVESTICIJE

Ugotovitev
V letu 2008 so se finančna sredstva za investicije v višini 1.521,48 EUR namenile za umetniško poslikavo avle društvenega doma. Poslikava je bila opravljena poleti 2008, zahtevek za financiranje pa je bil Občini posredovan šele decembra 2008. Ugotovljeno je, da so bila vsa sredstva, ki so bila v proračunu rezervirana za investicije izplačana s strani občine konec decembra 2008. 
Prejeli smo pojasnilo, da Občina Trzin kot investicijsko dejavnost pri KUD Franc Kotar financira le »najbolj nujna vzdrževalna dela, saj je objekt predviden za rušenje«. Menimo, da umetniška poslikava avle ni nujno vzdrževalno delo.
Hkrati ugotavljamo, da niti KUD Franc Kotar niti Občina Trzin nimata sprejetega investicijskega plana za objekt na Mengeški 9.
Priporočilo:
	KUD Franc Kotar naj redno (ažurno) zahteva sredstva od Občine Trzin. 
	Na Mengeški 9 v prostorih KUD-a naj se izvajajo res samo nujna vzdrževalna dela. 

Občina Trzin in KUD Franc Kotar naj v skupnem sodelovanju sestavita plan investicij, ki zajemajo nujna investicijska dela. Financiranje investicij naj v bodoče poteka v skladu s sprejetim planom.
Odzivno poročilo:
Društvo pojasnjuje, da se je obnova KUD-a kot čisto nove zgradbe prestavila v leto 2012-2014. Pleskanje je zato potrebno. Umetniška poslikava naj bi vključevala tudi slike, ki se jih lahko prestavi. Društvo in Občina redno sodelujeta pri odločanju o investicijah v zgradbo.

	IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Ugotovitev:
KUD Franc Kotar je v letu 2008 investiral v ozvočenje dvorane. Občina Trzin je investicijo financirala v znesku 3.867,62 EUR. Od društva smo zahtevali dokazila o izboru najugodnejšega ponudnika. S strani društva smo prejeli pojasnilo, da ne hranijo predračunov vseh dobaviteljev. Nismo se mogli prepričati ali so bila sredstva občine gospodarno porabljena. 
Priporočilo:
Dokazila o izboru najugodnejšega ponudnika naj društvo hrani za vse investicije, ki so financirane s proračunskimi sredstvi.
Odzivno poročilo:
Prejeli smo pojasnilo, da društvo zmeraj vzame najbolj ugodnega ponudnika. K refundacijskemu zahtevku pri občini naj bi bili priloženi vsi predračuni, kar pa iz našega opravljenega nadzora ni dokazljivo. 



									PREDSEDNICA 
  NADZORNEGA ODBORA:
								       Katarina KADUNC, l.r.
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Datum: 09.12.2009



