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Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora Finančnega
načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2014.
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Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 44. člena Statuta občine Gornja Radgona,
17. in 22. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona, ter v skladu z
Načrtov nadzorov v letu 2015 in sklepom 3. seje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona,
z dne 03.06.2015, ter na podlagi ugotovitev pooblaščencev za nadzor, je Nadzorni odbor
Občine Gornja Radgona na svoji 6. seji, dne 14.10.2015 sprejel

Poročilo o izvedbi nadzora
Finančnega načrta in zaključnega računa
Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2014
»Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona«

I. SPLOŠNI DEL
Na podlagi sklepa 5. seje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona, z dne 04.09.2015 je
Nadzorni odbor izvedel nadzor finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti
Spodnja Ščavnica za leto 2014. Nadzor sta opravili pooblaščenki za nadzor:
- Marija Flegar in
- Marta Njivar.
Nadzor je bil opravljen v prostorih Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, dne 08.10.2015.
Pri nadzoru sta sodelovala uslužbenka občinske uprave Gornja Radgona, gospa Marjana
Habjanič, ki opravlja strokovne in administrativne naloge za Krajevno skupnost Spodnja
Ščavnica in gospod Branko Kocbek, predsednik Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica.
Na posamezna vprašanja v zvezi s poslovanjem Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je
podala odgovore gospa Marjana Habjanič, uslužbenka občinske uprave Gornja Radgona.
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PREDMET NADZORA:
- Temeljni akti organiziranosti Krajevne skupnosti
- Izvrševanje Finančnega načrta Krajevne skupnosti za leto 2014
- Zakonitost poslovanja s premoženjem in finančnimi sredstvi v letu 2014
- Gospodarnost in smotrnost porabe finančnih sredstev.

CILJI NADZORA:
- Ugotovitev zakonitosti sprejemanja odločitev in poslovanja Krajevne skupnosti
- Ugotovitev pravilnosti poslovanja v zvezi s porabo proračunskih sredstev,
- Priprava poročila v zvezi z ugotovitvami.

II. PODROČJE DELOVANJA IN AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI
Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica je ožji del lokalne skupnosti Občine Gornja Radgona in
izvaja svojo dejavnost v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Občine Gornja
Radgona, Odlokom o Krajevnih skupnostih in Statutom Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica.
Določila 63. Člena Statuta občine Gornja Radgona, z dne 01.01.2007 določajo naslednje
pristojnosti in naloge krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na
prebivalce skupnosti.
Krajevne skupnosti praviloma v okviru občine samostojno:
- Upravljajo s pokopališči, skrbijo za vzdrževanje javnih potri, skrbijo za vaške
vodovode,
- Upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v
upravljanje,
- Sodelujejo pri izvedbi projektov v okviru celotnega razvoja podeželja in obnove vasi
na svojem področju,
- Organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri
prireditvah, ki jih organizira občina.
Odlok o Krajevnih skupnosti je bil sprejet na seji občinskega sveta, dne 18.04.1996. s tem
odlokom so določena območja krajevnih skupnostih, nekatere naloge in pristojnosti krajevnih
skupnosti, volitve članov sveta in način financiranja krajevnih skupnostih.
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Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica v okviru registriranih dejavnosti opravlja pretežno
naloge, ki so krajevnega značaja:
- Sprejema program dela in sprejema realizacijo le-tega,
- Daje pobudo za vzdrževanje občinskih cest, košnje trave, čiščenje obcestnih jarkov,
izvajanje zimske službe na javnih poteh,
- Sodeluje z občinsko upravo pri realizaciji nalog asfaltiranje občinskih cest, izgradnji
pločnikov, javne razsvetljave,
- Sodeluje z ostalimi društvi in organizacijami na območju Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica.
Zakoniti zastopnik Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica in hkrati predsednik Sveta Krajevne
skupnosti je gospod Branko Kocbek.
Občinski predpisi in akti, ki jih Krajevna skupnost uporablja pri svojem delovanju:
- Statut Občine Gornja Radgona (Uradni list, RS, št. 44/99),
- Odlok o krajevnih skupnostih (Uradni list, RS, št. 38/96),
- Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
Temeljni akti krajevne skupnosti:
- Statut Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica (24.03.1997),
- Finančni načrt Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica 2014,
- Zaključni račun Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2014.
- Pravilnik o varovanja osebnih podatkov (20.09.2006).
Krajevne skupnosti so ožji deli občine v funkcionalnem, teritorialnem in finančnem smislu.
Službe oziroma zaposleni, ki opravljajo naloge za Krajevne skupnosti so zaposleni v občinski
upravi, prav tako je delovno mesto sistemizirano v aktu o sistemizaciji delovnih mest
občinske uprave Občine Gornja Radgona.
Takšno pravno ureditev urejajo in določajo določila tretjega odstavka 19. Člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 76/08 - ZLS – UPB).
Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, vključno s predsednico sveta Krajevne skupnosti,
je bil izvoljen 03.11.2011 in ga je prvotno sestavljalo 7 članov. Kasneje, leta 2013, je
predsednica, gospa Vesna Flisar odstopila od funkcije predsednice Krajevne skupnosti
Spodnja Ščavnica. Od takrat in do konca mandata je krajevna skupnost imela 6 članov.
Glede organizacije dela in poslovanja se Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica ravna smiselno
po določilih Pravilnika občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
Statut Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je bil sprejet dne 24.03.1997 in ni usklajen z
veljavnim statutom občine. Kljub določilu 9. člena statuta krajevne skupnosti nima
imenovanega nadzornega odbora, kajti naloge Nadzornega odbora opravlja Nadzorni odbor
Občine Gornja Radgona, kar samo potrjuje ugotovitev o neusklajenosti statuta Krajevne
skupnosti s statutom občine.
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Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je na svoji 4. redni seji, dne 25.05.2011
obravnaval osnutke oziroma predloge sprememb in dopolnitev naslednjih aktov:
- Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Gornja Radgona
- Statuta Občine Gornja Radgona (poglavje Krajevnih skupnosti),
- Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona.
Vsi trije osnutki oziroma predlogi aktov, ki so bili obravnavani so priloženi k zapisniku.
Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica deluje na podlagi določil Statuta Krajevne skupnosti
Spodnja Ščavnica, ki ga je sprejel svet Krajevne skupnosti, dne 24.03.1997, na podlagi 53.
člena Statuta Občine Gornja Radgona in v skladu z 12. členom Odloka Občine Gornja
Radgona o krajevnih skupnosti (Uradni list, RS, št. 38/96).
Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica še zmeraj posluje na podlagi neusklajenih predpisov. To
je:
- Statut Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica iz leta 1997,
- Odloka o krajevnih skupnostih iz leta 1996.
Odlok o krajevnih skupnosti še zmeraj obsega krajevne skupnosti iz nove ustanovljene
Občine Apače, kljub dejstvu, da se je v letu 2006 spremenil in dopolnil Statut Občine Gornja
Radgona, kakor tudi Poslovnik občinskega sveta Občine Gornja Radgona. Prav tako se tudi
akti, ki urejajo in določajo pristojnosti in delovanje krajevnih skupnosti niso spremenili in
uskladili z veljavno zakonodajo.
Predsednik krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, gospod Branko Kocbek je pojasnil, da je
svet Krajevne skupnosti obravnaval omenjeno problematiko in predlagal občinski upravi
nujnost sprememb in dopolnitev aktov, vendar odziva ni bilo.
Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica še vedno smiselno uporablja veljavne občinske predpise
in akte, s poudarkom na določilih Statuta Občine Gornja Radgona in Poslovnika občinskega
sveta Občine Gornja Radgona.

III. FINANČNI NAČRT IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2014
Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb in interesov krajevna skupnost pridobiva sredstva
iz proračuna občine, za opravljanje nalog, ki jih občinski svet določi v letnem planu občine,
od premoženja krajevne skupnosti, prostovoljnih prispevkov krajanov, podjetij in drugih. S
tako pridobljenimi finančnimi sredstvi krajevna skupnost razpolaga v svojem imenu in na svoj
račun.
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Finančni načrt Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je bil obravnavan na 11. redni seji sveta
krajevne skupnosti, dne 14.11.2012. Finančni načrt je bil potrjen s sklepom Sveta Krajevne
skupnosti Spodnja Ščavnica številka 16/2012, s skupnimi prihodki in odhodki v višini
8.165,00eur. Zaradi manjšega ostanka finančnih sredstev iz leta 2013 (na dan 31.12.2013) in
dodatnih finančnih prihodkov – ostali prihodki, so člani sveta na svoji 19. redni seji Sveta
Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, dne 09.07.2014, s sklepom 7/2014, potrdili Rebalans
Finančnega načrta Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2014, s skupnimi prihodki in
odhodki v višini 6.950,4eur. Realizacija finančnega načrta za leto 2014 je temeljila na
dejanskih virih prihodkov in odhodkov.
Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je na svoji 2. redni seji, dne 04.02.2014 sprejel
odločitev v obliki sklepa, s katerim je sprejel Poslovno poročilo o realizaciji Finančnega
načrta (ZR) Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2014 z ugotovljenim finančnim
stanjem. Prihodkov je bilo 7.003,57eur, odhodkov pa je bilo 5.747,00 eur.

1 BILANCA STANJA
2014
Tekoče leto
Nepremičnine
Dobroimetje na banki
Kratk. terjatve do kupcev
Neplačani odhodki
AKTIVA SKUPAJ
Kratk. obv. do dob.
Neplačani prihodki
Splošni sklad
PASIVA SKUPAJ

1.1

2013
Predhodno leto

62.816
1.256
0
1.368
65.730
111
0
64.363
65.730

65.524
85
48
1.052
67.043
1.052
48
65.943
67.043

Nepremičnine

1.1.1 Zemljišča
Vrednost stavbnega zemljišča na dan 31.12.2013

22.717,61 eur.

1.1.2 Gradbeni objekti
Vrednost gradbenega objekta na dan 01.01.2014
+
=
Popravek vrednosti gradbenih objektov
Sedanja vrednost gradbenega objekta, na dan 31.12.2014 znaša
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74.605,13 eur
11.750,14 eur
86.335,27 eur
46.257,34 eur
40.097,92 eur.

14/13
Indeks
95
1477
0
130
98
11
0
98
98

1.2

Oprema

Oprema in druga opredmetena osnova sredstva
Popravek opreme in opredmetenih osnovnih sredstev
Sedanja vrednost opreme

1.3

=

4867,55 eur
4576,79 eur
290,76 eur.

Dobroimetje pri bankah

Stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu na dan 31.12.2014 znaša 1.256,57 eur in se
ujema z bančnim izpiskom št. 67 (30.12.2014).

2.1

Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2014 ni.

2.2

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2014 v znesku 111,20 eur predstavljajo
odprte postavke ki so bile poravnane v mesecu januarju in februarju 2015.

2.3

Splošni sklad

Splošni sklad se je zmanjšal za vrednost 1.580,00 eur.
Bilanca stanja na dan 31.12.2014 se ujema s stanjem v glavni knjigi in analitičnimi konti.

2 PRIHODKI V LETU 2014
Realizacija Veljavni proračun Indeks
2014 v eur 2014 v eur
Sredstva iz proračuna Občine
Gorja Radgona za tekočo
porabo
Prejeta sredstva od obresti
Prejeta sredstva od najemnin
Ostali prihodki
Ostanek 2013
Skupaj prihodki (s presežkom
prihodkov 2013)

4.855

4.855

100

0
1.868,00
85,49
195,08
7.003,57

10
1.800
85,49
200
6.950,49

0
104
100
98
101

Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica oddaja prostore s katerimi razpolaga (predvsem prostore
za prireditve) v najem občanom na osnovi potrjenega cenika, z dne 01.01.2010 in sicer:
Uporaba dvorane na dan, za člane PGD Spodnja Ščavnica 40,00 eur
za ostale
60,00 eur.
V letu 2014 je bilo izdanih 19 računov, v skupnem znesku 1.820,00eur. Krajevna skupnost
Spodnja Ščavnica ni zavezanec za DDV, zato DDV na računih ni bil obračunan.
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Znesek prejeta sredstva od najemnin v zaključnem računu za leto 2014, v znesku 1.868,00
predstavlja znesek plačan v letu 2014.
Nadzorni odbor je pregledal vse račune prejete v letu 2014, ki so kronološko odloženi,
podpisani s strani predsednika Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica in priložene vse potrebne
naročilnice. Prejeti računi se nanašajo pretežno na vzdrževanje objekta, zato gre v večji meri
za stroške povezane s porabo elektrike, porabo vode, telefonom, kurjavo, odvozom smeti in
pošto.

3 STROŠKI (prikazani v Zaključnem računu Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica) za leto 2014
Znesek tekoče leto Veljavni proračun za Indeks
2014 v eur
leto 2014 v eur
Plačilo storitev UJP
9,49
25
38
Dotacije
drugim 200,00
200,00
100
organizacijam
Pisarniški material in 181,93
230,00
79
storitve
Čistilni material in 37,19
100,00
37
storitve
Izdatki
za 193,80
300,00
65
reprezentanco
Drugi
splošni 221,66
453,46
49
material in storitve
Električna energija
970,96
945,58
103
Poraba kuriva in 799,50
1.400,00
57
ogrevanje
Voda in komunalne 167,25
215,49
78
storitve
Odvoz smeti
111,39
180,00
62
Telefon in faks
166,47
200,00
83
Poštnina in kurirske 61,22
150,00
41
storitve
Tekoče vzdrževanje 250,74
250,96
100
poslovnih objektov
Stroški prevoza v 0
100,00
0
državi
Zavarovalne premije 519,60
600,00
87
za objekte
Sejnine članov sveta 1.846,80
1.600,00
115
7

in odborov Krajevne
skupnosti
Skupaj stroški
5.747,00

6.950,49

83

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 znaša 1.171,08 eur.
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let znaša 85,49 eur.
Skupaj presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2014 znaša 1.256,57 eur.

STROŠKI, KI SE NANAŠAJO NA DELOVANJE ORGANOV KRAJEVNE
SKUPNOSTI SPODNJA ŠČAVNICA
Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica ne izplačuje plač. Tajnica Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica, gospa Marjana Habjanič je zaposlena v občinski upravi in prejema plačo iz
proračuna Občine Gornja Radgona. Tajniške posle za Krajevno skupnost Spodnja Ščavnica
opravlja samo določene dneve v tednu.

3.1

SEJNINE

V letu 2014 je na postavki »Sejnine« strošek v višini 1.846,80eur. Po sklepu sveta Krajevne
skupnosti so bile sejnine izplačane v višini:
- seja sveta Krajevne skupnosti – sejnina predsedniku Krajevne skupnosti – 118,65eur
(bruto znesek),
- seja sveta Krajevne skupnosti – sejnina članu sveta Krajevne skupnosti – 36,51eur
(bruto znesek).
Sejnine so bile nakazane na račune prejemnikov sejnin, hkrati je bila plačana akontacija
dohodnine in 6% prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Obračunane so bile na
osnovi priložene evidence – liste prisotnosti, ki so jo podpisali udeleženci in odgovorne osebe
krajevne skupnosti. Število oseb v evidenci – lista prisotnosti je enako številu oseb navedenih
na zapisniku sveta krajevne skupnosti, oziroma pri zapisniku je priložen dokument o
prisotnosti članov krajevne skupnosti, ki je hkrati podlaga za izplačilo sejnin.
Zapisniki sej sveta krajevne skupnosti so odloženi kronološko, sestavljeni in priloženi s
potrebnim gradivom. Vsi zapisniki sej Sveta Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica so tudi
poslani v vednost na Občino Gornja Radgona. Na vse seje sveta krajevne skupnosti so
vabljeni tudi občinski svetniki iz območja Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica.

3.2

DOTACIJE

V letu 2014 je na postavki »dotacije« strošek v višini 200,00 eur.
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Dotacija, v višini 100,00 eur je bila odobrena na 19. seji Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica, dne 09.07.2014, s sklepom št. 10/2014, za Društvo podeželskih žena Spodnja
Ščavnica.
Dotacija, v višini 100,00 eur je bila odobrena na 2. seji Krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica,
dne 16.12.2014, s sklepom št. 11/2014, za Upokojensko društvo, pododbor Spodnja Ščavnica.

3.3

STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI

Stroški prevozov v državi so bili za leto 2014 planirani v minimalnem znesku 100,00 eur.
Stroški prevozov v državi v letu 2014 nisi bili obračunani oziroma izplačani.

3.4

TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV.

V letu 2014 je bilo za tekoče vzdrževanje načrtovanih 250,96 eur finančnih sredstev,
porabljenih pa je bilo 250,74 eur, kar predstavlja skoraj 100%. Pri pregledu prejetih računov
je bilo ugotovljeno, da so bila sredstva porabljena za zamenjavo stekla na avtobusni postaji
Lomanoše, v vrednosti 95,08 eur, za čiščenje in pregled dimovodnih naprav, v vrednosti
30,50 eur in za meritve emisij dimovodnih naprav, v vrednosti 17,08 eur. V januarju 2014 je
bil plačan račun, v znesku 17,08 eur za meritve emisijskih dimovodnih naprav za storitev, ki
je bila opravljena v letu 2013.
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I.

UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK
1. Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica je pripravila in sprejela Finančni načrt za leto
2014.
2. Vsaka knjigovodska listina je podpisana od pooblaščene osebe in se s tem zagotavlja,
da je knjigovodska listina resnična, da pošteno prikazuje podatek o poslovnem
dogodku.
3. Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica je donirala Upokojenskemu društvu, Pododbor
Spodnja Ščavnica in Društvu podeželskih žena Spodnja Ščavnica, vsakemu društvu po
100 eur.
4. Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica je finančna sredstva porabljala zelo racionalno in
v duhu dobrega gospodarja.

II.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI
1. Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je dolžna pristojnosti in pooblastila
nadzornega odbora Občine Gornja Radgona v Statutu Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica uskladiti s Statutom občine Gornja Radgona.
2. Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica naj opomni župana, da čim prej pristopi k
urejevanju sprememb in dopolnitvi aktov za delovanje krajevnih skupnosti.
3. Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica naj opomni župana, da se zagotovijo
novelacije občinskih predpisov, ki urejajo pristojnosti za delovanje krajevnih
skupnosti in novelacijo aktov krajevne skupnosti.

Nadzorni odbor ugotavlja na podlagi pregledane finančne dokumentacije in drugih listin ter
sklepov sveta krajevne skupnosti, da je Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica pri finančnih
odhodkih poslovala s premoženjem in finančnimi sredstvi zakonito in pravilno. Posebej bi
radi izpostavili urejeno arhiviranost celotne dokumentacije. Pohvala gre gospe Habjanič, saj je
prav ona odgovorna za vsa administrativna dela na Krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica.
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