NADZORNI ODBOR OBČINE LENDAVA
Glavna ulica 20
9220 Lendava
obcina@lendava.si

Številka: 03521-0003/2015-5
Datum: 12. 6. 2017
Na podlagi 42. člena Statuta občine Lendava – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
75/10-UPB, 48/11-popr., 55/11-popr., 56/12 in 112/13), 20. člena Poslovnika o delu Nadzornega
odbora občine Lendava in sklepa o izvedbi nadzora št. 03521-0002/2015-2 z dne 19.5.2015 je
Nadzorni odbor Občine Lendava na 11. seji, dne 12. 6. 2017, sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
tekočega finančnega poslovanja proračunskega uporabnika Svet mladih – Zavod za
usposabljanje mladih Lendava
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Lendava in
je informacija javnega značaja

1. Delovna skupina nadzornega odbora v sestavi:
1.
2.
3.
4.

Štefanija Feher
Edvard Farkaš
Boris Petek
Suzana Kramberger

2. Poročevalec: Štefanija Feher
3. Izvedenec : 4. Ime nadzorovanega organa: Svet mladih – Zavod za usposabljanje mladih Lendava
5. Predmet nadzora: Tekoče finančno poslovanje Svet mladih – Zavod za usposabljanje mladih
Lendava

UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu
Ime : Svet mladih – Zavod za usposabljanje mladih Lendava/Fiatalok világa – Ifjusági Képzési
Központ Lendva
Skrajšano ime: Svet mladih Lendava – Fiatalok világa - Lendva
Sedež:
Lendava, Ulica Lajcsija Pandurja 1, 9220 Lendava – do 22. 2. 2016
Davčna številka: 72731249
Matična številka: 6354564000

Šifra proračunskega uporabnika: 73210
Glavna dejavnost: Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Šifra glavne dejavnosti: 93.299
Vpis v sodni register : 08. 04. 2013, 29. 04. 2013 spremembe : 22. 11. 2013, 10. 03. 2014,
28. 10. 2014, 04. 06. 2015, 22. 02. 2016, 16. 05. 2016, 17. 05. 2016
Številka podračuna : IBAN SI56 0125 9600 0000 768
Direktor zavoda:
do 11.5.2015 dr. Mihael Kasaš
od 12.5.2015 do 11.5.2016 Martina Bukovec
Organi zavoda :
- Svet zavoda - 7 članov
- Programski svet - 5 članov
- direktor
2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora
Nadzor je bil izveden na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 42. člena
Statuta občine Lendava, 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Lendava in sklepa o
izvedbi nadzora št.: 03521-0003/2015-2, ki je bil izdan dne 20.05.2015, na podlagi letnega
programa nadzora za tekoče leto 2015.
Nadzorni odbor je podatke za potrebe nadzornega pregleda pridobil na osnovi zahtevane
dokumentacije in obiska na sedežu Sveta mladih.

3. Namen in cilji nadzora
Namen in cilj nadzora je bil preveriti tekoče finančno poslovanje JZ Svet mladih v letu 2015.

UGOTOVITVENI DEL S PRIPOROČILI IN PREDLOGI
Delovna skupina je po prvem zaprosilu dokumentacije od strokovne službe Občine Lendava,
prejela:
- Odlok o ustanovitvi JZ Svet mladih, s spremembami in dopolnitvami,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,
- Pogodbe za leto 2014,
-Pogodbo o začasnem financiranju zavoda od 01. 01. 2015. do 31. 03. 2015,
- Finančni in delovni načrt za leto 2014,
- Izpis kartic za leto 2014 in prvo trimesečje 2015.
Nadzorni odbor je na svoji 3. seji sprejel sklep, da se opravi nadzorni pregled tekočega
finančnega poslovanja javnega zavoda Svet mladih (leto 2015), vendar je delovna skupina z
namenom primerjave poslovanja med leti, zaprosila tudi dokumente za leto 2014.
Delovna skupina se je sestala štirikrat ter opravila obisk na sedežu Sveta mladih.
Med pregledom dokumentacije so člani delovne skupne dodatno zaprosili še za naslednje:
- vse pogodbe in morebitne anekse, sklenjene med Občino Lendava in Svetom mladih, skupaj z
vsemi prilogami k pogodbam za leto 2015,
- zahtevke za izplačila po pogodbah, skupaj s prilogami,
- finančne kartice,
- polletna in letna poročila.

V nadaljevanju navajamo ugotovitve in priporočila za pregledano dokumentacijo:

Ugotovitev 1:

Statut JZ »Svet mladih - zavod za usposabljanje mladih Lendava
/Fiatalok világa - Ifjusági képzési központ Lendva - sprejet 26. 05. 2014
Statut javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih
Lendava, ki ga je sprejel svet zavoda, ni usklajen z Odlokom o ustanovitvi
javnega zavoda »Zavod za mlade – Svet mladih Lendava / Ifjusági Központ –
fiatalok világa Lendva« in sicer na področju pravic, obveznosti in
odgovornosti zavoda v pravnem prometu.
- Statut javnega zavoda Svet mladih v 8. členu opredeljuje: »Zavod nastopa v
pravnem pomenu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa
pogodbe in druge prav v okviru dejavnosti, vpisanih v sodni register. Za svoje
obveznosti odgovarja zavod z vsem premoženjem, s katerim upravlja.
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za mlade – Svet mladih
Lendava v svojem 27. členu opredeljuje: »Premoženje, s katerim upravlja
zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je last ustanovitelja. Zavod
samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s
pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le to obremeniti s stvarnimi
ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Mnenje: Javni zavod Svet mladih je pravna oseba, ki je vpisana v sodni
register in ima seveda pravno sposobnost. Zakon o zavodih govori o tem, da
je zavod odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko
razpolaga. Razpolaga pa lahko med drugim tudi s tistimi sredstvi, ki mu jih
zagotovi ustanovitelj, vendar pa ne more zastaviti ali prodati sredstev, ki jih
ima v upravljanju.

Priporočilo k Ker se navedena akta vsebinsko razhajata na področju pravic, obveznosti ter
ugotovitvi 1:
odgovornosti, priporočamo pravni pregled in uskladitev aktov.

Ugotovitev 2:

Program dela in Finančni načrt za leto 2015
Pri pregledu pridobljene dokumentacije s strani nadzorovane osebe delovna
skupina NO ugotavlja, da javni zavod Svet mladih nima pravočasno
sprejetega Programa dela in Finančnega načrta za leto 2015. Programa dela
in Finančni načrt za leto 2015 sta bila pripravljena šele v maju 2015. V skladu
s 33. členom Statuta JZ »Svet mladih - zavod za usposabljanje mladih
Lendava / Fiatalok világa – Ifjusági képzési központ Lendva«, je priprava
Programa dela in Finančnega načrta v pristojnosti direktorja zavoda, ki ga
mora pripraviti do konca februarja tekočega leta.

Priporočilo k V skladu s pristojnostmi, navedenimi v 18. členu statuta Svet mladih (prvih
ugotovitvi 2:
pet alinej), naj svet zavoda oz. predstavnik ustanovitelja poroča ustanovitelju
o sprejetih ukrepih in izvedenih aktivnostih za razrešitev nastalih
nepravilnosti.

Ugotovitev 3:

Pogodba o financiranju dejavnosti od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015
Štev. pogodbe: 9691-0019/2015, datum sklenitve: 04. 02. 2015
Pogodba je bila sklenjena z namenom financiranja dviga kreativnosti in
iniciativnosti mladih ter kakovosti življenja mladih v občini Lendava. Občina
Lendava je JZ zagotovila sredstva v višini 19.050,00 €. Pogoj za izplačilo
sredstev, so bili mesečni zahtevki, ki jih je JZ Svet mladih v skladu z določili
3. in 4. člena pogodbe posredoval Občini Lendava.
Občina Lendava je JZ Svet mladih sredstva nakazovala na podlagi mesečnih
zahtevkov Sveta mladih s prilogami in sicer 6.350,00 € za januar, februar in
marec 2015).

Priporočilo
k Ni posebnih priporočil.
ugotovitvi 3:
Ugotovitev 4:

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti, saniranju poslovanja
prestrukturiranju JZ Svet mladih Lendava v letu 2015.
Štev. pogodbe: 9691-0147/2015, datum sklenitve: 04. 06. 2015 in

in

ANEKS št. 1 (9695-0068/2015) k navedeni pogodbi, datum sklenitve:
17.08.2015 - manjka datum sklenitve pri drugi pogodbeni stranki-JZ SM.
Občina Lendava je v skladu z zgoraj navedeno pogodbo JZ zagotovila
naslednjo višino sredstev:
> 59.000,00 € za osnovno dejavnost zavoda – plače in materialni stroški.
V navedenem znesku že zajeto realizirano začasno financiranje v višini
19.050,00 € (11. člen pogodbe),
> 50.000,00 € od tega:
- 20.000,00 € za šolo nogometa in poletni nogometni camp,
- 20.000,00 € za spodbujanje zaposlitvenih in podjetniških angažiranj
mladih,
- 10.000,00 € za organizacijo aktivnega preživljanja prostega časa in
počitnic ter sofinanciranje kopanja na ŠRC (12. člen pogodbe),
>20.000,00 € za saniranje stanja in načrtovano prestrukturiranje v letu 2015
(13. člen pogodbe).
Z Aneksom št. 1. sta se pogodbeni stranki dogovorili, da se obveznosti iz 12.
člena pogodbe za tri ločene programske vsebine izplačajo na podlagi
zahtevka v mesecu juliju 2015 (30%), skupaj s Programi za izvedbo
aktivnosti. Preostala sredstva (70%) se Svetu mladih nakaže po realizaciji
posameznega programa na podlagi Zahtevkov, h katerim se priložijo
Poročila o namenski porabi in izvedbi programa.
Pri izplačilu mesečnega obroka za sofinanciranje (11. člen) v znesku
4.368,31 € št. 1. (april 2015) in št. 2. (maj 2015) ugotavljamo, da nimata
prilog - to je izjave o namenski porabi in izvedbi programa v skladu s
potrjenim programom in priloge strukture plač. K ostalim zahtevkom do št. 6
so priloge priložene.
K zahtevkom za izplačilo za organizacijo aktivnega preživljanja prostega
časa ter sofinanciranje kart na ŠRC in za šolo nogometa in poletni camp,
(12. člen), je priložena zahtevana dokumentacija in sicer pri nakazilu 30%
priložen Program in pri nakazilu 70 % priloženo Poročilo o izvedbi programa.

Za sofinanciranje spodbujanja zaposlitvenih in podjetniških angažiranj mladih
(12. člen) je bilo na podlagi Zahtevka št. 1, h kateremu je bil priložen
Program, dne 14. 09. 2015 nakazano 30 % odobrenih sredstev.
Pri Pogodbi o sofinanciranju dejavnosti, saniranju poslovanja in
prestrukturiranju JZ Svet mladih v letu 2015, ugotavljamo, da manjkajo 4
priloge, ki so sestavni del pogodbe (26. člen).
V skladu s 5. in 15. členom navedene pogodbe, bi morala biti sanacija in
prestrukturiranje zavoda izvršena do konca meseca septembra. Prav tako bi
moralo biti do 30. 09. 2015 podano poročilo o namenski porabi sredstev ter
realizaciji programa.
V skladu z Aneksom št. 2 – 9695-0083/2015 z dne 12. 10. 2015, je bil datum
poročila podaljšan do 31. 10. 2015. JZ Svet mladih je dne 30. 10. 2015
Občini Lendava poslal Poročilo o namenski porabi sredstev ter realizaciji
programa iz naslova sanacije.
Priporočilo
k Skrbniki pogodbe naj posvečajo večjo pozornost pri sklepanju pogodb, saj k
ugotovitvi 4:
pogodbi niso priložene vse priloge, manjka številka pogodbe, prav tako na
aneksu manjkata datum in številka.

Ugotovitev 5:

Pogodba o sofinanciranju programov na področju športa v občini
Lendava, v letu 2015
Štev. pogodbe: 9691-0169/32015, datum sklenitve: 02. 06. 2015
Za izvajanje letnega programa športa v Občini Lendava za interesno športno
vzgojo predšolskih in šoloobveznih otrok, je Občina Lendava javnemu
zavodu Svet mladih, dodelila sredstva v višini 2,803,00 €. Na podlagi
zahtevka za izplačilo, ki ji ga je posredoval JZ Svet mladih, je Občina
Lendava sredstva za sofinanciranje programov športa nakazala.

Priporočilo k Ni posebnih priporočil.
ugotovitvi 5:

Ugotovitev 6:

Pogodba o upravljanju objekta Kolesarski center »Murania« v Čentibi
Št. pogodbe: 9691-0164/2015, datum sklenitve pogodbe: 15. 06. 2015
Pogodbene stranke: Občina Lendava – lastnica, Javni zavod Svet mladih –
Zavod za usposabljanje mladih Lendava – upravljavec in Krajevna skupnost
Čentiba – soupravljavec.
Občina Lendava je z upoštevanjem načela gospodarnosti, objekt ŠKC
Čentiba, oddala v najem Svetu mladih, z namenom zagotoviti gospodarno in
učinkovito upravljanje objekta. Pogodba v 8. členu upravljavcu, to je JZ Svet
mladih, dovoljuje oddajati prostore v najem, in obračunati najemnino na
podlagi oblikovanja cen najema, ki jih sprejme Javni zavod, soglasje k cenam
pa mora podati Svet zavoda in lastnica to je Občina Lendava.
Delovna skupina NO, je JZ Svet mladih zaprosil za cenik najema ter prejela
naslednji odgovor:
»Svet mladih je oblikoval cenik najema opreme (izposoje koles) in prostorov,
ki ga je potrdil svet zavoda in ga poslal občini kot lastnici za soglasje (8. člen
pogodbe). Soglasja lastnice še nismo prejeli, zato cenik na spletni strani
Sveta mladih ni objavljen.«

- 8. člen pogodbe določa: » Soupravljavec prostorov ne sme dajati v najem.
- 19. člen pogodbe določa da sta KS Čentiba – soupravljavec in Svet mladihkot upravljavec, dolžna pisno seznaniti lastnico - Občino Lendava, o
sklepanju pogodb ali dogovorov v zvezi s koriščenjem prostorov.
8. in 19. člen pogodbe sta v nasprotju.
Priporočilo k Javni zavod Svet mladih, mora skladno z ustanovitvenim aktom zagotoviti
ugotovitvi 6:
vire za financiranje svoje dejavnosti. Med ostalimi, naj bi ustvarjal prihodke
tudi iz najemnine za objekt, ki jim ga je v upravljanje prenesel ustanovitelj.
S ciljem, da se na področju oddajanja prostorov razmerja formalno pravno
uredijo in da se vzpostavijo pogoji za plačevanje najema prostorov,
predlagamo sprejem pravilnika za oddajo prostorov.
Prav tako delovna skupina NO priporoča, da strokovne službe Občine
Lendava poskrbijo za vsebinsko in pravno ustreznost pogodb, ki jih sklepajo.

Svet mladih je izvedel sofinanciranje športne opreme za mladinske ekipe
ali posameznike za leto 2013 in 2014, ki tekmujejo na nivoju državnih
prvenstev. Izvajalec- JZ Svet mladih, se je zavezal, da bo dodeljena sredstva
porabil izključno za mladinske športne ekipe ali posameznike. Za
dokazovanje upravičenosti do sredstev je med drugim bilo potrebno priložiti
seznam opreme za posameznika, na podlagi katerega je bila oprema
nabavljena. Pri razdelitvi opreme izvajalec ni vodil poimenskega seznama
dobitnikov razdeljene opreme, iz katerega bi bilo razvidno, da je bila oprema
razdeljena ciljni skupini mladih.
Priporočilo k Z namenom motiviranja in podpiranja določenih ciljnih skupin mladih v
ugotovitvi 7:
športnih društvih, delovna skupina NO priporoča, da izvajalec izvaja nadzor
namenske porabe sredstev in razdelitev opreme.
Ugotovitev 7:

Prejeta poročila Analiza prejemnikov sredstev za šport 2013 in Analiza
prejemnikov sredstev za šport 2014 s shemo financiranja v obdobju
2006 – 2015, ne ponujajo analitičnega pregleda učinkov porabljenih sredstev.
Izračun povprečne višine sredstev na društvo in povprečne višine sredstev
na člana, se ne more šteti za analizo učinkovitosti porabljenih sredstev.
Analiza učinkovite porabe javnih sredstev mora biti v interesu javnega
zavoda Svet mladih in občine Lendava tako, da se lahko oceni uspešnost
izvedbe programa športa za mladino. Vse nam dostopne informacije glede
doseganja ciljev športnega programa, so kot uspešnost opredelile porabo
javnih sredstev in niso merile vsebinskih rezultatov posameznih ciljev. Tako
na vprašanje ali so bili cilji programov doseženi, nismo dobili zadovoljivega
odgovora.
Priporočilo k Obseg porabljenih sredstev na člana oz. društvo ne more nadomestiti ocene
ugotovitvi 8:
uspešnosti doseganja ciljev. Priporočamo, da se v pogodbene obveznosti
navedejo katere merljive cilje mora izvajalec spremljati.
Ugotovitev 8:

Ugotovitev 9:

Priporočilo
ugotovitvi 9:

Kartice finančnega knjigovodstva od 01.01.2015 do 30.09.2015 (konti: 0,
4 in 7)
Delovna skupina NO je pregledala kartice finančnega poslovanja in ni
ugotovila nobenih posebnosti.
k Ni nobenih priporočil.

Ugotovitev 10:

Kartica finančnega poslovanja: PP 180041 – Dejavnost Zavoda za
mladino
Konti : 413300, 413301, 413302 – od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
Delovna skupina je pregledala kartico finančnega knjigovodstva PP 180041
in ugotovila razliko med odobrenimi sredstvi in izkoriščenimi sredstvi v višini
5.448,12€.
V Pogodbi o sofinanciranju dejavnosti, saniranju poslovanja in
prestrukturiranju JZ Svet mladih Lendava, štev.: 9691-0147, z dne 04. 06.
2015, je določen znesek za osnovno dejavnost zavoda v višini 59.000,00 €.
V navedenem znesku je že zajeto realizirano začasno financiranje v višini
19,050,00 €.
Občina, kot ustanoviteljica je zavodu za saniranje in prestrukturiranje v letu
2015 namenila znesek v višin 20,000,00 €.
Delovna skupina NO je zaprosila za obrazložitev razlike 5.448,12 € med
odobrenimi sredstvi v višini 79.000,00 € in porabljenimi sredstvi v višini
84.448,12 € .
Strokovne službe Občine Lendava, so poslale naslednjo obrazložitev nastale
razlike za PP 180041 :
Zahtevki za leto 2014, izplačani v 2015
6.083,33 €
Zahtevki za leto 2015
58.364,79 €
Sanacija in prestrukturiranje
20.000,00 €
_______________________________________________
84.448,12 €

Priporočilo k Delovna skupina NO priporoča, da se odobrena sredstva koristijo in izplačajo
ugotovitvi 10:
v letu odobritve, oziroma v letu izvedbe programa.

Ugotovitev 11:

PP 110006 – Program razvoja podeželja Občine Lendava
Konti: 413302, 431000
Delovna skupina NO za nadzorni pregled ZR proračuna občine Lendava za
leto 2014 je izbrala tudi PP 110006. NO je na svoji seji sprejel sklep, da pa je
navedena PP predmet nadzora delovne skupine za tekoče finančno
poslovanje JZ Svet mladih.
Delovna skupina za tekoče finančno poslovanje JZ Svet mladih je za pregled
navedene PP 110006 zaprosila strokovne službe Občine Lendava za
spremljajočo dokumentacijo. Po pregledu le te, je ugotovila:
1. Društvo Rast – društvo za sonaravno kmetovanje, izobraževanje in
promocijo, je z Občino Lendava sklenilo pogodbo za sofinanciranje novih
projektov in iniciativ s področja pridelave zdrave hrane v višini 2.000,00 €. Vsi
postopki in dokumentacija za koriščenje so bili v skladu s pogodbo.
2. Občina Lendava je z Društvom za ekološko samooskrbo Lendava sklenilo
pogodbo o sofinanciranju trženjske aktivnosti in promocije zdrave hrane na
lokalnem območju v znesku 22.000,00 €. Delovna skupina je pregledala
navedeno pogodbo ter jo primerjala z izvedenimi aktivnostmi. Ugotovila je, da
društvo ni izvedlo pogodbenih obveznosti, čeprav je sredstva prejelo.
Delovna skupina je ocenila, da društvo projektov ni vodilo po predvidenem
programu zato financirane naloge niso bile realizirane.

Aktivnost za vrnitev neporabljenih sredstev s strani občinske uprave se je
začela šele meseca junija 2015.
Zahtevana, neporabljena sredstva niso bila v celoti vrnjena, saj delovna
skupina NO ni dobila informacije o vračilu 2.800,00 €.
3. Občina Lendava in Javni zavod Svet mladih Lendava sta sklenila Pogodbo
o sofinanciranju iniciativ na področju ekološke pridelave in trženja ekološke
hrane v Občini Lendava v višini 12,000,00 €. Delovni skupini predložena
dokumentacija je pomanjkljiva, ni opisnega in finančnega poročila, k
zahtevku za izplačilo niso priložene priloge….
Priporočilo k Skrbniki pogodb in strokovne službe Občine Lendava bi morali poskrbeti za
ugotovitvi 11:
spremljanje izvajanja pogodbenih obveznosti, ki so določena v pogodbah. Po
pregledu prejete dokumentacije delovna skupina NO ugotavlja prav
nasprotno, to je neupoštevanje vsebin in rokov. Navedena priporočila ne
veljajo za Društvo Rast, kjer so vsi postopki v skladu s pogodbo.

ZAKLJUČEK
Delovna skupina NO, je pri nadzornem pregledu tekočega finančnega poslovanja Javni zavod
Svet mladih-Zavod za usposabljanje mladih Lendava/ Ifjusági Központ-fiatalok világa, ugotovila
neusklajenost aktov, pogodbe so imele vsebinske napake, nekatera poročila izvedenih
programov niso izkazovala realizacije zastavljenih ciljev. Javni zavod Svet mladih ima v svojem
Statutu opredeljen širok nabor javnih nalog, ki naj bi jih opravljal. Prav tako ima v Statutu
predvidene tudi lastne aktivnosti.
Raznolike dejavnosti, s katerimi se je JZ Svet mladih želel ukvarjati, ni uspel strokovno pokriti, kar
je vplivalo na pomanjkljivo izvedene programe, oziroma nedoseganje predvidenih ciljev.
KONČNO POROČILO:
V skladu s sklepom štev 35. sprejetim na 8. seji Nadzornega odbora občine Lendava, ki je bil dne
23. 05. 2016, je občinska uprava vročila Osnutek poročila o opravljenem nadzoru v. d. tajniku
občine Lendava in nadzorovani osebi, to je sedaj Zavod za turizem in razvoj Lendava.
Nadzorovana oseba Svet mladih-Zavod za usposabljanje mladih Lendava (sedaj Zavod za
turizem in razvoj Lendava ), se je odzval z odzivnim poročilom štev.: 23-MB-2016.
V njem je podal pojasnila glede navedenih ugotovitev štev.: 1., 2., 7., 8. in 11. ter navedel, da bo
vsa priporočila upošteval pri nadaljnjem delu.
Nadzorni odbor je prejel tudi odzivno poročilo Občinske uprave občine Lendava, štev.: 035210002/2016-9. Ustanovitelj je v odzivnem poročilu soglašal z ugotovitvami Nadzornega odbora
štev.: 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10. in 11. ter navedel, da bo vsa priporočila, ki se nanašajo na
ustanovitelja, tudi upošteval.
Nadzorni odbor Občine Lendava je na podlagi obeh odzivnih poročil obravnaval in sprejel
poročilo, ki je tako postalo dokončno poročilo.
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