NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin


Številka: 060-2/2010
Datum: 29.09.2010


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 8. korespondenčni seji dne 29.09.2010 sprejel


KONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
O PREGLEDU PRIHODKOV OBČINE TRZIN ZA LETO 2008


Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška 22
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Tone Peršak, župan

Uvod

Nadzorni odbor je na 37. redni seji z dne 13.01.2010 sprejel sklep o nadzoru dela proračuna in sicer vseh prihodkov Občine Trzin za leto 2008. V delovno skupino za izvedbo nadzora sta bili imenovani Katarina Kadunc in Greta Radanovič.

Dne 27.1.2010 smo opravili razgovor na Občini Trzin in pridobili pojasnila:
	Izpis pregleda prihodkov: realizirano 2007, realizirano 2008, proračun 2008, proračun 2009 in realizirano 2009 (ocena, ker zaključni račun še ni bil dokončan).
	Izpis konto kartic vseh prihodkov, ki izkazujejo promet v letu 2008.
	Razgovor z ga. Valentino Hvala z namenom pridobitve informacij o vsebini prihodkov na posamičnih kontih.


Po seji delovne skupine z dne 27.1.2010 smo z dopisom zahtevali pojasnila in dokumente za vzorčno preveritev dogodkov. Želeli smo 14 odgovorov na vsebinska vprašanja o pripoznavanju prihodkov, izbrali smo 23 knjižb za katere smo želeli podporno dokumentacijo in postavili 6 vprašanj glede primerjave posamičnih prihodkov s planom oziroma preteklim obdobjem. Odgovore in dokumentacijo smo prejeli v roku. Nadzor smo na podlagi pregleda dodatne dokumentacije in razgovora zaključili dne 3.6.2010.

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 pozitivno mnenje o predmetu nadzora – prihodki Občine Trzin za leto 2008. 

V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.

Priporočila in predlogi

TURISTIČNA TAKSA
Ugotovitev:
Pri pregledu prihodkov iz naslova turistične takse smo ugotovili, da ima medobčinski inšpektorat pristojnost preveriti pravilnost vodenja dnevnikov in pravilnost obračunavanja turistične takse. Višje pristojnosti ima policija. Glede na prejeta pojasnila ocenjujemo, da občina ne opravlja nadzorov nad pobiranjem takse in ni posebnih dokazil, da inšpektorji preverjajo to področje v skladu z njihovimi pristojnostmi.
Priporočilo:
Prihodki od turistične takse niso pomemben del prihodkov občine, vendar kljub temu priporočamo, da se občasno opravijo nadzori nad popolnostjo zajetja prihodkov ter nad pravilnostjo obračunavanja višine turistične takse. 

	PROCES IZTERJAVE TERJATEV

Ugotovitev:
Na podlagi opravljenega nadzora ugotavljamo, da občina redno spremlja zapadle terjatve in redno izvaja izterjavo. Procesi niso formalno zapisani.
Priporočilo:
Občini priporočamo, da zapiše in uradno potrdi postopek/proces izterjave terjatev. Nadzor nad terjatvami se mora redno izvajati, zato priporočamo, da se opredelijo periode preverjanja, način opominjanja in zadolžitve delovnih mest v tem procesu.

	PLANIRANJE DENARNIH TOKOV

Ugotovitev:
Občina ima pri različnih bankah vezana denarna sredstva. O vezavi se redno razmišlja in odloča, občina izbira banko z najugodnejšo obrestno mero in pogoji vezave. Prihodki od obresti so že nekajkrat bili večji od prvotno planiranih zaradi dobrega upravljanja z denarjem. Pa vendar hkrati ugotavljamo, da občina nima planov denarnih tokov, niti dnevnih, tedenskih ali mesečnih.
Priporočilo:
Ocenjujemo, da bi morda lahko bila Občina Trzin še uspešnejša v vezavi denarnih sredstev, v kolikor bi imela izdelane plane denarnih tokov. Če kadrovska zasedba omogoča redno planiranje denarnih tokov, svetujemo da občina čimprej prične spremljati planirane odlive in prilive.

	AMICUS

Ugotovitev:
Občina ima evidentirane prihodke iz naslova oglaševanja na reklamnih panojih. Licenco za panoje ima družba Amicus, z njimi ima občina sklenjeno 5-letno pogodbo. Prihodki proračuna 2008 ne odražajo ravno dejanskega oglaševanja na reklamnih panojih, saj Amicus plačuje z zamudo, prihodki pa so pripoznani na dan plačila. 
Priporočilo:
Občini svetujemo, da prouči sedanja pogodbena določila in razmisli o morebitni menjavi ponudnika. Na podlagi razpisa je potrebno poiskati najugodnejšega ponudnika, razpis pa bi moral omogočiti, da se nanj prijavi večje število ponudnikov. 

	NAJEMNINE

Ugotovitev:
Pri pregledu prihodkov iz naslova najemnin smo za izbrani vzorec – Taubi Marjan – ugotovili, da se najemnina zaračunava na podlagi pogodbe. V pogodbi je opredeljeno, da višina najemnine temelji na cenitvi nepremičnine iz meseca junija 2001. Po naši grobi oceni menimo, da bi lahko občina dosegala višje prihodke iz naslova dajanja v najem Taubi Marjanu.
Priporočilo:
Občini priporočamo, da posodobi tiste cenitve nepremičnin, ki so že zastarele in na katerih temeljijo sedanji prihodki občine. 

Odziv nadzorovane osebe:
Nadzorovana oseba ni posredovala odzivnega poročila.


									PREDSEDNICA 
     DELOVNE SKUPINE:
								       Katarina KADUNC, l.r.


VROČITI:
Nadzorovanemu organu: Občina Trzin (R + AR),
arhiv NO.

