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Pregled dela Nadzornega odbora občine Rogašovci v letu 2015. 

V letu 2015 je Nadzorni odbor občine Rogašovci zasedal štirikrat, in sicer: 

- 10.3.2015,  

- 27.5.2015, 

- 5.10.2015 ter 

- 16.11.2015. 

V sklopu nadzora v letu 2015 je Nadzorni odbor Občine Rogašovci  pregledal naslednje subjekte: 

1. Pregled Zaključnega računa (ZR) Občine Rogašovci za leto 2014, pregled rebalansa in 

primerjava ZR s proračunom oz. rebalansom proračuna za leto 2014 

2. Pregled javnih naročil večje vrednosti v skladu z ZJN in pregled večjih investicij. 

3. Pregled javnega zavoda OŠ Sv. Jurij – poslovanje in plače zaposlenih v letu 2014 

4. Pregled proračunskih uporabnikov sredstev Občine Rogašovci: 

a. NK Serdica, 

b. NK Goričanka, 

c. ŠD Ledava, 

d. PGD Serdica in 

e. Teniški klub Goričko 

Nadzor se je izvajal od 1. 6. 2015 do 25. 9. 2015 na upravi Občine Rogašovci. 

 

V končnih poročilih o nadzoru zgoraj navedenih subjektov, so bile podane naslednje ugotovitve: 

 

1. Pregled Zaključnega računa Občine Rogašovci za leto 2014. 

Nadzorni odbor pri pregledu realizacije proračuna na prihodkovni strani po posameznih 

postavkah ni ugotovil nobenih nepravilnosti, kar pomeni da je bilo izvrševanje proračuna v 

letu 2014 v skladu z vsemi predpisi, ki jih mora občina upoštevati pri izvrševanju proračuna. 

 

2. Pregled javnih naročil večje vrednosti v skladu z ZJN in pregled večjih investicij. 

S strani NO je bilo ugotovljeno, da se je razpis izvajal v skladu z zakonodajo. Izbran je bil 

najboljši ponudnik, glede na zahteve naročnika. Pri izvedbi del so bili upoštevani vsi roki, 

nadzor del se je izvajal sproti in vsa dela so bila izvedena po pogodbi. NO ugotavlja, da so bila 

sredstva za obnovo cest in javnih poti občine Rogašovci v letu 2014 porabljena smotrno. 

 

3. Pregled javnega zavoda OŠ Sv. Jurij – poslovanje in plače zaposlenih v letu 2014 

NO ugotavlja, da so sredstva zagotovljena s strani ustanovitelja t. j. Občina Rogašovci 

porabljena smotrno. NO daje glede na ugotovljeno stanje nadzorovanemu organu pozitivno 

mnenje. 

 

4. Pregled poslovanja NK Serdica v letu 2014 

Nogometni klub Serdica je dobljena sredstva v letu 2014 s strani Občine Rogašovci porabilo 

namensko v skladu s pogodbo o sofinanciranju športa. Nadzorni odbor priporoča, da se 



društvo poslužuje elektronskih plačil opravljenih storitev in porabljenega materiala s 

pomočjo plačil preko bančnih okenc ali plačilnih kartic. Priporočamo, da društvo stroške 

goriva, ki se glasijo na NK SERDICA poskušajo plačevati preko debetnih plačilnih kartic, ki jih 

uporabljajo. 

 

5. Pregled poslovanja NK Goričanka v letu 2014 

NO priporoča čim manjšo uporabo blagajniških izdatkov in gotovinskega poslovanja. NO 

ugotavlja tudi ogromne izdatke za nabavo alkoholnih pijač. Priporočilo NO je, da se tega 

poslužujejo čim manj, kar meče slabo luč na športno dejavnost društva NK Goričanka. NO 

ugotavlja, da so bila dobljena sredstva pravilno in namensko porabljena za delovanje društva. 

 

6. Pregled poslovanja ŠD Ledava v letu 2014 

Predložena dokumentacije je urejena in pregledna. Istočasno pa NO ugotavlja, da prihaja pri 

seznamu članov društva do identičnega podvajanja z  NK SERDICA in tudi izvajalci programov 

so enaki. NO je mnenja, da je strošek vzdrževanja objektov namenjen za NK SERDICA, kajti ŠD 

LEDAVA ne tekmuje v nobeni ligi nogomet (udeležuje se le turnirjev). NO priporoča čim 

manjšo uporabo blagajniških izdatkov in gotovinskega poslovanja. Drugače pa so predloženi 

dokumenti pregledni in poslovanje društva urejeno po predloženih papirjih. 

 

7. Pregled poslovanja PGD Serdica v letu 2014 

PGD je dobljena sredstva v letu 2014 s strani Občine Rogašovci porabilo smotrno v sklopu 

ureditve potrebne dokumentacije gasilskega doma. Delovanje društva je urejeno in 

pregledno. 

 

8. Pregled poslovanja Teniški klub Goričko v letu 2014 

NO ugotavlja, da so bila dobljena sredstva pravilno in namensko porabljena. Porabljena so 

bila za potrebe opravljanja dejavnosti društva. Vsa porabljena sredstva imajo ustrezna 

dokazila o porabi (računi). Poslovanje društva je pregledno, urejeno. Društvo svoje poslovne 

knjige vodi v skladu s SRS. 

 

 


