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Nadzorni odbor Občine Tolmin (v nadaljevanju: nadzorni odbor) je na podlagi 64. člena Statuta 

Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) in 32. člena Poslovnika Nadzornega 

odbora Občine Tolmin (Uradni list RS št. 6/18) in v skladu z določili Pravilnika o obveznih 

sestavinah poročila nadzornega odbora občin1 (Uradni list RS, št. 23/09) na svoji 6. seji 

29.  8.  2019 sprejel   

poročilo o nadzoru poslovanja  

Krajevne skupnosti Hudajužna-Obloke v letu 2018. 

 

1. UVOD 

 

1.1. Osnovni podatki o nadzoru 

Nadzor poslovanja Krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) Hudajužna-Obloke je bil 

načrtovan s Programom dela nadzornega odbora2 in sklepom nadzornega odbora, sprejetim na 

3. seji NO, 28. 3. 2019. Nadzor se je opravljal istočasno pri vseh 23-ih KS Občine Tolmin 

Pred izvedbo nadzora je bil izdan sklep3, ki je bil vročen KS 8. 5. 2019. 

Nadzor so opravile: Zvonka Roner, Milena Velišček in Blažka Drole.  

V nadzoru je bila preverjena pravilnost, namenska raba in gospodarnost rabe sredstev za 

elektriko, komunalne storitve, zavarovanje nepremičnin v lasti KS (občine), telefona, ogrevanja 

in vzdrževanje nepremičnin. Za izvedbo nadzora je bil pripravljen osnovni program in shema 

tabele za vnos osnovnih podatkov, ki so se preverjali.  

Pregledovanje dokumentacije se je začelo 13. 5. 2019 in zaključilo 8. 7. 2019. O ugotovitvah 

nadzora je bil sestavljen zapisnik. 

                                                           
1Pravilnik v 3. členu določa, da se o nadzoru pripravi »osnutek poročila, občinski akti pa določajo, da se pripravi 

predlog poročila. Različno poimenovanje dokumenta ne vpliva na njegovo vsebino. Nadzorni odbor uporablja 

terminologijo, ki jo določajo akti Občine Tolmin. 
2 Sprejet na 2. seji NO, 7. 3. 2019. 
3 Z dne 26 .4. 2019. 



Predlog poročila je bil sprejet na 5. seji nadzornega odbora 18. 7. 2019 in KS vročen 

24.  7.  2019. Do predpisanega roka 8. 8. 2019 KS Hudajužna-Obloke ni vložila ugovora, zato 

je ugotovitveni del predloga poročila postal dokončen.  

V poročilu so dana priporočila tudi za Občino Tolmin, ki sicer ni bila nadzorovana oseba. 

Strokovne službe občine vodijo finančno računovodske posle za vse KS, občinski organ pa je 

tudi Svet krajevnih skupnosti4, ki daje mnenje »občinskim organom in delovnim telesom o vseh 

zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, …«5. 

 

1.2. Osnovni podatki o KS  

KS Hudajužna-Obloke obsega dve naselji Hudajužno in Obloke6. Na dan 1. 1. 2018 je štela 99 

prebivalcev, od tega 46 moških in 53 žensk. KS nima trgovine in pošte, ima pa podružnico 

osnovne šole. 

1.3. Osnovni podatki iz zaključnega računa za leto 2018  

KS Hudajužna-Obloke je edina KS, ki v letu 2018 ni izkazala stroškov, ki so bili predmet 

nadzora. KS razpolaga z objektom (evidentiran v poslovnih knjigah KS), ki je priklopljen na 

električno energijo in vodo, vendar ima od 22. 11. 2018 sklenjeno pogodbo z najemnico (Renata 

Zver). V pogodbi je dogovorjeno, da vse stroške (elektrika, smeti, vode, nadomestila za stavbno 

zemljišče in tekočega vzdrževanja stavbe) poravnava najemnica. Zaradi tega se najemnici ne 

zaračunava najemnina. KS pa ima pravico do souporabe pisarne.  

1.4. Odgovornost za poslovanje in vodenje KS 

V letu 2018 je bil predsednik sveta KS Zdenko Torkar (velja za oba mandata do 14. 10. 2018 

in od 15. 10. 2018 dalje). 

 

2. UGOTOVITVE  

 

KS Hudajužna – Obloke v letu 2018 ni izkazala stroškov, ki so bili predmet nadzora. Tudi na 

podlagi drugih javnih evidenc ni bilo ugotovljeno, da bi take stroške morala izkazati. 

 

Poročilo pripravila: 

Milena Velišček  

 

 

                                                           
4 Sestavljajo ga predsedniki svetov krajevnih skupnosti. 
575. člen Statuta. 
6 117. člen Statuta. 


