OBČINA
GORNJA RADGONA
NADZORNI ODBOR
Datum: 8. 10. 2009
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi 41. in 44. člena statuta Občine Gornja
Radgona, 17. in 22. člena poslovnika nadzornega odbora občine Gornja Radgona, sklepa
Nadzornega odbora z dne 12. 5. 2009 ter na podlagi ugotovitev pooblaščencev za nadzor, je
Nadzorni odbor občine Gornja Radgona na 19. seji, dne 19. 8. 2009 sprejel

KONČNO POROČILO
o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona,
ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, nadzor namenskosti
in smotrnosti porabe proračunskih sredstev Občine Gornja Radgona v letu 2008
Na podlagi sklepa predsednika Nadzornega odbora z dne 12. 5. 2009 in v skladu z 17. in 22.
členom poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona so nadzor opravili
pooblaščenci:
• Bojan Erlih, predsednik Nadzornega odbora
• Dana Sukič, članica
• Avguština Španbauer, članica
v času od 25. 5. 2009 do 29. 6. 2009 v prostorih občinske uprave občine Gornja Radgona.
Pri nadzoru so sodelovali:
• Leopoldina Pika Vodnik, računovodja VI
• Andrej Subašič, svetovalec za investicije
• Klara Horvat, finančnik V
• Darja Močnik, višji svetovalec za socialno varstvo, kulturo in kadrovske zadeve
• Marija Kaučič, višji svetovalec za stanovanjske zadeve in zdravstvo
• Majda Ferenc, višji svetovalec za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Nadzorovana stranka: Občina Gornja Radgona, ki jo zastopa župan občine Anton Kampuš,
kot izvrševalec in kot odredbodajalec.
Predmet nadzora: Zaključni račun proračuna za leto 2008 z vso dokumentacijo za nadzor.

l. UVOD
Revizijsko poslovanje Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (v
nadaljevanju: občina) v letu 2008 smo izvedli tako, da smo si razdelili posamezna področja.
Podlaga za revidiranje pravilnosti izvršitve proračuna občine za leto 2008 je predstavljal
realizirani proračun občine.
Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2008.
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2. REVIZIJA PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE V LETU 2008
2. 1 Predstavitev občine
2.1.1 Osnovni podatki o občini

Podatki o velikosti in organih občine so prikazani v tabeli 1.
Tabela 1: Podatki o velikosti in organih občine
Število prebivalcev

8.986

Uvrstitev v skupino

četrta skupina občin

Ustanovitev

1994

Premoženjskopravna razmerja

urejena

Organi občine:
• župan

poklicno opravljanje funkcije do 16. 10. 2008
nepoklicno opravljanje funkcije od 17. 10. 2008 dalje

•

podžupan

•

občinski svet

22 članov

•

nadzorni odbor

5 članov

•

člani delovnih teles, ki niso člani OS

27 članov

•

občinska uprava - delovna mesta

31 sistemiziranih/26 zasedenih

3 (nepoklicno opravljanje funkcije)
(2 celo leto 2008, 1 podžupan od 2. 12. 2008 dalje)

Občina Gornja Radgona ima 5 krajevnih skupnosti, ki so del občine v teritorialnem,
funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko - finančnem in pravnem smislu.
Občina je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica 9 javnih zavodov in 1 javnega podjetja.
Občinska uprava je organizirana enovito.

2.1.2 Podatki iz zaključnega računa proračuna občine in bilanca stanja

Prejemki in izdatki iz zaključnega računa proračuna občine za leto 2008 in primerjava z
sprejetim proračunom, so prikazani v tabeli 2.
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Tabela 2: Prejemki in izdatki iz zaključnega računa proračuna za leto 2008 v EUR
Postavka

Sprejeti proračun
v letu 2008

Realizacija
v letu 2008

Indeks

A. Bilanca prihodkov in
odhodkov
Davčni prihodki

5.155.938

5.195.602

101

Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Transferni prihodki
Donacije

871.903
1.352.074
1.857.559
/

808.125
989.401
1.126.394
4.167

93
73
61
/

Vsi prihodki

9.237.474

8.123.689

114

Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi

1.928.435
2.352.508
5.675.270
286.123

1.911.291
2.355.626
4.542.818
223.245

99
100
80
78

Vsi odhodki

10.242.336

9.032.980

71

Presežek odhodkov nad prihodki

-1.004.862

-909.291

110

2.483

1.429

58

610.448

619.998

100

607.965

-618.569

98

Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih
Odplačilo dolga

1.669.099

- 1.584.132

/

56.271

56.271

100

Neto zadolževanje

- 56.271

-56.271

100

B. Račun finančnih terjatev in
naložb
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskega deleža
C. Račun financiranja

Čeprav bilanca stanja ni obvezna sestavina zaključnega računa proračuna občine, zaradi
popolnosti informacije v tabeli 3, primerjamo podatke iz bilance stanja z 31. 12. 2008 s
podatki iz bilance stanja z 31.12. 2007.
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Tabela 3: Podatki iz bilance stanja z 31.12. 2008 in 31.12.2007
______________________________________________________________________v evrih
Postavka
31.12.2008
31.12.2007
Indeks
Sredstva
Dolgoročna sredstva in
sredstva v upravljanju
48.896.642
23.774.287
205
Denarna sredstva,
dobroimetje pri bankah in
drugih finančnih ustanovah
110.224
1.802.437
6
Kratkoročne terjatve, dani
predujmi in varščine,
kratkoročne finančne naložbe,
aktivne časovne razmejitve,
zaloge
440.437
679.547
65
Neplačani odhodki
1.419.792
788.840
180
___________________________________________________________________________
Skupaj sredstva
50.867.095
27.045.111
181
Viri sredstev
Kratkoročne obveznosti in
pasivne časovne razmejitve
1.460.330
895.178
163
Neplačani prihodki
387.042
372.347
104
Lastni viri in dolgoročne
finančne obveznosti
49.019.723
25.777.586
190
Skupaj viri sredstev

50.867.095

27.045.111

188

2.2 Obrazložitev revizije
Pravilnost poslovanja občine v letu 2008 smo revidirali tako, da smo preverili pravilnost
izvršitve proračuna občine za leto 2008 predvsem na ravni štirih podskupin:
• prevzemanje obveznosti in prerazporejanje proračunskih sredstev,
• prihodki občine-kapitalski,
• odhodki občine, ki zajemajo:
- odhodki za izplačila funkcionarjem v letu 2008 in
- drugi prejemki funkcionarjev v letu 2008,
- odhodki za tekoče in investicijske odhodke ter transferje,
• zadolževanje.

2.3 Ugotovitve
2.3.1 Prevzemanje obveznosti in prerazporejanje proračunskih sredstev
2.3.1.1 Informacije o sprejetem in realiziranem proračunu za leto 2008
Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 je bil sprejet na 6. redni seji
Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 30. 5. 2007 in je bil objavljen v Uradnem
glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 32 z dne 01. 6. 2007. Sprejeti
proračun je bil spremenjen in sicer na 11. redni seji, dne 21. 2. 2008.
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Sprememba in dopolnitev odloka je bila objavljena v Uradnem glasilu Občine
Radgona - lokalni časopis Prepih, št. 42 z dne 1. 3. 2008.

Gornja

2.3.1.2 Sestava in obrazložitev proračuna in zaključnega računa proračuna Občine
Gornja Radgona za leto 2008
Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2008 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov. Splošni del sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski
klasifikaciji, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Izdatki proračuna in zaključnega računa so izkazani po programski klasifikaciji, kot določa
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.
Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani
prihodki ter predvideni in realizirani odhodki za preteklo leto, proračunski presežek ali
primanjkljaj.
S preveritvijo sestave proračuna in zaključnega računa proračuna občine ter obveznih
obrazložitev nismo ugotovili nepravilnosti.
V skladu z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega
nadzora javnih financ, so dolžni proračunski uporabniki zagotoviti notranjo revizijo
poslovanja vsako leto z revizijsko službo ali zunanjimi izvajalci.
Občina je v letu 2008 zagotovila notranjo revizijo poslovanja z družbo AUDIT za revizijo in
svetovanje d.o.o. iz Murske Sobote. Revizija je bila opravljena marca 2009.
2.3.1.3 Prerazporejanje proračunskih sredstev
Po določilih 38. člena ZJF proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati razen pod pogoji in
na način, ki jih odloča odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, upoštevaje strukturo
predloga proračuna. V letu 2008 je imel župan pooblastilo občinskega sveta za
prerazporejanje sredstev med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe.
V 10. členu Odloka o proračunu Občine gornja Radgona za leto 2008 je določeno, v katerih
primerih lahko župan s sklepom prerazporedi sredstva. O prerazporeditvah poroča župan
občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnega računa.
S preveritvijo pravilnosti prerazporejanja proračunskih sredstev v letu 2008 smo ugotovili:
• župan je v letu 2008 prerazporedil proračunska sredstva med proračunskimi postavkami v
skupnem znesku 274.587 evrov oziroma 2,68 odstotkov načrtovanih odhodkov,
• ugotavljamo, da so bile prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu s predpisi. Skladno
z 63. členom Zakona o javnih financah je župan občine posredoval občinskemu svetu
poročilo o izvršenih prerazporeditvah.
Pri prerazporejanju proračunskih sredstev nismo ugotovili nepravilnosti.

5

2.4 Kapitalski prihodki
2.4.1 Prodaja občinskega stvarnega premoženja
Kapitalski prihodki v letu 2008 so izkazani v znesku 989.400,88 evrov, kar predstavlja 12,18
odstotkov vseh izkazanih prihodkov občine v letu 2008.
Kapitalski prihodki zajemajo prihodke od prodaje poslovnih objektov v znesku 399.032,50
evrov in prihodki od prodaje zemljišč v znesku 590.368,38 evrov. V proračunu za leto 2008
so kapitalski prihodki bili predvideni v višini 1.352.073,92 evrov, doseženi pa v višini
989.400,88 evrov ali 73,18 odstotkov.
Letni program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2008 je bil sprejet na 6. redni
seji Občinskega sveta dne 30. 5. 2007. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja na območju občine za leto 2008 je bila sprejeta na 11. redni seji Občinskega sveta
dne 21. 2. 2008. Vrednost nepremičninskega premoženja, ki je bilo predmet prodaje je ocenil
pristojni sodni cenilec.
Občina je v letu 2008 odprodala stvarno občinsko premoženje preko javnega zbiranja ponudb
in neposredno na podlagi sklenitve pogodbe z zainteresiranimi kupci, v skladu z Uredbo
Ministrstva za finance.
Občina Gornja Radgona je objavila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v
občinskem glasilu Prepih, z dne 15. 6. 2008. Javno zbiranje ponudb za prodajo 23
nepremičnin je bilo objavljeno tudi v Uradnem listu RS, št. 62/08 z dne 20. 6. 2008. V javnem
razpisu so bile določene izhodiščne cene nepremičnin. Ponudniki so pisne ponudbe s
potrebnimi prilogami morali oddati v zaprti ovojnici do 7. 7. 2008 in plačati varščino 10
odstotkov izhodiščne cene, za katero so vložili ponudbo. Postopek v zvezi prodaje
premoženja je vodila Komisija za odprodajo premoženja občine. Zapisnik o odpiranju ponudb
je bil sestavljen dne 8. 7. 2008. Na javni razpis je pravočasno prispelo devet popolnih ponudb.
Vsem ponudnikom je dne 10. 7. 2008 bil poslan zapisnik o odpiranju ponudb.

2.4.1.1 Preveritev prodaje občinskega stvarnega premoženja
Preverili smo 2 primera prodaje zazidalnega zemljišča in 2 primera prodaje stanovanj:
• Milan Žnuderl, Police 41, Gornja Radgona je dne 17. 6. 2004 podal vlogo kot mejaš za
odkup dela parcel 306/3 in 309/2, v izmeri cca 250 m2. K vlogi je priložena vsa potrebna
dokumentacija.
Postopek prodaje je trajal več let zaradi prenosa nezazidanih stavbnih zemljišč iz lastništva
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS na občino. Pogodba št. 60-137/07 o brezplačnem
prenosu med skladom in občino je bila podpisana 11. 4. 2007 (Ur.l. RS, št. 22/00). Prodaja je
bila vključena v letni program odprodaje stvarnega premoženja. Ocenitev parcele 306/3
pašnik v izmeri 40 m2 in parcele 309/2 vinograd, v izmeri 131 m2 v skupnem znesku
1.441,18 evrov je razvidna iz zapisnika pristojnega sodnega cenilca z dne 16. 10. 2007. Z
zainteresiranim ponudnikom za odkup parcel je občina sklenila neposredno pogodbo dne 9. 1.
2008. Predmet pogodbe je nepremičnina parc. št. 306/3, pašnik v izmeri 40 m2, pripisani pri
vl. št. 544 k.o. Police in nepremičnina parc. št. 309/2 vinograd, v izmeri 131 m2, pripisani pri
vl. št. 572 k.o. Police. Vrednost obeh parcel je 1.441,18 evrov. V vrednosti ni zajet davek 2
odstotka na promet z nepremičnino, ki ga plača kupec. Kupnina je bila poravnana v
dogovorjenem roku. Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je izdalo sklep o vknjižbi lastninske
pravice v korist kupca dne 21. 10. 2008.
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•

Danilo Fekonja, Ptujska cesta 24, Gornja Radgona je dne 22. 9. 2003 podal vlogo za
odkup zemljišča v izmeri cca 2.300 m2, za gradnjo nove stanovanjske hiše, parcela je ob
stari hiši, predvideni za rušenje. K vlogi je priložena vsa potrebna dokumentacija.
Postopek prodaje je trajal več let, zaradi brezplačnega prenosa stavbnega zemljišča iz
lastništva sklada v last občine. Prodaja je bila vključena v letni programodprodaje stvarnega
premoženja. Ocenitev parcele št. 501/3 travnik, v izmeri 504 m2 in parcele št. 501/7 travnik, v
izmeri 1809 m2, v skupnem znesku 7.522,65 evrov je razvidna iz zapisnika pristojnega
sodnega cenilca z dne 16. 10. 2007.
Z zainteresiranim ponudnikom za odkup je občina sklenila neposredno pogodbo dne 28. 12.
2007. Predmet pogodbe je nepremičnina parc. št. 501/3, travnik v izmeri 504 m2 in
nepremičnina parc. št. 501/7, travnik v izmeri 1809 m2. Obe parceli sta pripisani pri vl. št.
308 k.o. Orehovci. Pogodbena vrednost je 7.522,65 evrov. V vrednosti ni zajet davek 2
odstotka na promet, ki ga plača kupec. Kupnina je bila v dogovorjenem roku. Okrajno sodišče
v Gornji Radgoni je izdalo sklep o vknjižbi lastninske pravice v korist kupca dne 8. 12. 2008.
•

Prodaja stanovanja v večstanovanjski stavbi Črešnjevci 100, Gornja Radgona v izmeri
50,81 m2
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine je bilo objavljeno v uradnem glasilu Prepih,
dne 1. 10. 2008. Po pisnem tolmačenju pristojnega ministrstva Republike Slovenije za
prodajo stanovanj, če ga kupuje najemnik, ki stanovanje koristi po najemni pogodbi, ni
potrebno javno zbiranje ponudb, ne glede na vrednost stanovanja. Najemnik ima predkupno
pravico.
Ocenitev stanovanja v izmeri 50,81 m2 v znesku 24.439,61 evrov je razvidna iz zapisnika
pristojnega sodnega cenilca z dne 15. 8. 2008. Stanovanje je kupil najemnik s predkupno
pravico. Iz notarskega zapisa op. št. SV 956/2008 z dne 3. 12. 2008 je razvidna prodajna
pogodba za prodajo stanovanja v izmeri 50,81 m2 v večstanovanjski stavbi v Črešnjevcih
100, Gornja Radgona. Dogovorjena kupnina je 24.500,00 evrov. Plačilo kupnine je bilo
dogovorjeno z že plačano varščino 2.500,00 evrov in razliko 22.000,00 evrov v roku 8 dni.
Kupnina je bila poravnana v roku. Sklep o vknjižbi lastninske pravice v korist kupca je
razviden iz odpravka notarskega zapisa z dne 2. 12. 2008.
•

Prodaja stanovanja v večstanovanjski stavbi Mladinska ulica 7, Gornja Radgona v izmeri
38,72 m2
Ocenitev stanovanja v izmeri 38,72 m2 v znesku 19.166,40 evrov je razvidna iz zapisnika
sodnega cenilca z dne 15. 8. 2008. Tudi to stanovanje je kupil najemnik s predkupno pravico.
Iz notarskega zapisa op. št. SV 959/2008 z dne 9. 12. 2008 je razvidna prodajna pogodba za
prodajo stanovanja v izmeri 38,72 m2 v večstanovanjski hiši Mladinska ulica 7, Gornja
Radgona. Dogovorjena kupnina je 19.170,00 evrov. Plačilo kupnine je bilo plačano v roku.
Sklep o vknjižbi lastninske pravice v korist kupca je razviden iz odpravka notarskega zapisa z
dne 9. 12. 2008.
Pri preverjanju odprodaje občinskega stvarnega premoženja nadzorni odbor ni ugotovil
nepravilnosti.

2.5 Odhodki občine
Občina je v bilanci prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna občine za leto 2008
izkazala 9.032,980 EUR odhodkov.
Nadzorni odbor je ob nadzoru preveril:
• izdatke za izplačila funkcionarjem v letu 2008
• izdatke za podjemne pogodbe 2008
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•
•

delne tekoče in investicijske odhodke
tekoče in investicijske transferje.

2.5.1 Podatki iz zaključnega računa proračuna občine, ki se nanašajo na izplačila
funkcionarjem
V tabeli 4 so podrobneje predstavljeni odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (v
nadaljevanju BPO) zaključnega računa proračuna občine za leto 2008, ki se nanašajo na
izplačila funkcionarjem v letu 2008, ter delež izplačil županu, podžupanu in članom
občinskega sveta v vseh odhodkih za izplačila občinskim funkcionarjem v letu 2008 in v
vseh odhodkih BPO zaključnega računa proračuna za leto 2008. V BPO zaključnega računa
proračuna občine za leto 2008 predstavljajo vsi odhodki 9.032.980 EUR.
Tabela 4: Odhodki, ki se nanašajo na izplačila funkcionarjem v letu 2008
___________________________________________________________________________
Vrsta odhodka
Realizacija Delež v skupnih
Delež v skupnih odhodkih
v letu 2008
odhodkih namenjenih BPO zaključnega računa
izplač. funkcionarjem
proračuna za leto 2008
v EUR
v odstotkih
v odstotkih
___________________________________________________________________________
Izplačila županu
47.906
34,8
0,53
Izplačila podžupanom
27.881
20,3
0,31
Izplačila članom OS
in članom delovnih teles 61.804
44,9
0,68
___________________________________________________________________________
Skupaj
137.591
100
1,52
==================================================================
Iz tabele je mogoče ugotoviti, da predstavljajo odhodki za izplačila županu 35 odstotkov,
odhodki za podžupane 20 odstotkov in odhodki za izplačila članom občinskega sveta in
članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta 45 odstotkov vseh odhodkov za
izplačila funkcionarjem v letu 2008. Odhodki, ki se nanašajo na izplačila funkcionarjem,
predstavljajo 1, 52 odstotka skupnih odhodkov občine BPO zaključnega računa proračuna za
leto 2008.
Predmet preverjanja so izplačila funkcionarjem v letu 2008, ki se nanašajo na plače, plačilo
za opravljanje funkcije, sejnine, povračila stroškov v zvezi z delom, uporaba službenih
mobilnih telefonov. Realizirani izdatki proračuna v letu 2008 v delu, ki se nanašajo na
izplačila funkcionarjem, so podrobneje predstavljeni v prejšnji točki, tabela 4.
Občinski funkcionarji so župan, podžupan in člani občinskega sveta (34. a člen ZLS). ZLS
določa, da imajo za opravljanje občinskih funkcij občinski funkcionarji pravico do plače, če
funkcijo opravljajo poklicno, ali do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo
nepoklicno. Do januarja 2007 je plače in plačila za opravljanje funkcij za župane in
podžupane urejal 100. b člen ZLS.
S sprejetjem Odloka o plačah funkcionarjev (v nadaljevanju: OdPF) in izdajo odločbe
Ustavnega sodišča so lokalne skupnosti januarja 2007 začele obračunavati plače in plačilo za
opravljanje funkcije županom in podžupanom po določbah OdPF.
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Plača župana je določena z uvrstitvijo župana v plačni razred. Plačni razredi za funkcije
županov se razlikujejo glede na število prebivalcev lokalne skupnosti.
V najvišji plačni razred za funkcijo župana, to je 59. plačni razred, je uvrščen župan občine z
nad 200 tisoč prebivalci, v najnižji plačni razred za funkcijo župana, to je 46. plačni razred, je
uvrščen župan občine, ki ima do 2000 prebivalcev.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Razpon plačnih razredov, v katerega se lahko uvrsti podžupan, je določen glede na število
prebivalcev lokalne skupnosti.
ZLS je do 21. 7. 2007 v 100. b členu določal, da županu in podžupanu, ki funkcijo opravljata
nepoklicno, pripada plača v višini 50 odstotkov plače, ki bi jo dobila, če bi funkcijo opravljala
poklicno. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-N ) je
100. b člen ZLS razveljavil, plačilo župana in podžupana za nepoklicno opravljanje funkcije
pa uredil v spremenjenem 34. a členu.
Od 21. 7. 2007 tako zakon določa, da pripada županu plačilo v višini 50 odstotkov plače,
podžupanu pa največ 50 odstotkov plače, ki bi jo dobila, če bi funkcijo opravljala poklicno.
Višino plačila podžupanu določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri
tem se ne upošteva dodatka za delovno dobo.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju
ZSPJS-E ) v 10. členu določa, da se funkcionarjem, ki jim pripada višja osnovna plača od
predvidene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka
uporabe tega zakona, nastalo nesorazmerje odpravi na naslednji način:
• nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih plačnih razredov, se odpravijo z
začetkom uporabe tega zakona v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi,
• preostala nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo v obdobju od leta 2006 do leta
2009, pri tem pa se pri obračunu plač za december vsakega leta odpravi 25 odstotkov
nesorazmerja v osnovnih plačah.
Način plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je do 21. 7. 2007 določal 100. b
člen ZLS, nato pa 34. a člen ZLS. Članom občinskega sveta pripada sejnina za udeležbo na
seji občinskega sveta ali na seji delovnih teles občinskega sveta. Občinski svet s svojim
aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov. Letni znesek sejnin
vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati 15 odstotkov plače župana.
Zaposlenim v organih lokalne skupnosti pripadajo na podlagi Zakona o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ( v nadaljevanju ZPSDP ) povračila v
zvezi z delom in drugi prejemki, in sicer dnevnice za službena potovanja v državi,
kilometrina, povračilo stroškov prenočevanja, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
terenski dodatek, regres za prehrano med delom, nadomestilo za ločeno življenje, odpravnina
ob odhodu v pokoj.
Funkcionarjem na podlagi Zakona o funkcionarjih v državnih organih pripadajo povračila
stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom.
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Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje občinskih organov, za izvajanje njihovih
nalog in druge namene, ki so določeni z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi, ter v višini, ki
je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov. Občina ureja zadeve iz svoje
pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki in navodili.
Občina lahko z aktom določi možnost in način uporabe službenih mobilnih telefonov za
funkcionarje, oziroma možnost in način uporabe službenega vozila v privatne namene za
poklicne funkcionarje. Če funkcionarji uporabljajo službeno vozilo tudi v privatne namene,
mora občina določiti znesek bonitete in jo všteti v osnovo za obračun dohodnine.
Pravilnost poslovanja občine v delu, ki se nanaša na izplačila funkcionarjem v letu 2008, smo
preverili tako, da smo pregledali izplačila, ki se nanašajo na plače, plačilo za opravljanje
funkcije, sejnine in povračila stroškov v zvezi z delom. Pravilnost poslovanja smo pregledali
na treh podskupinah:
•
•
•

izplačila županu občine,
izplačila podžupanom občine
izplačila članom občinskega sveta.

Čeprav člani delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, in člani nadzornega odbora v
skladu z določili ZLS niso občinski funkcionarji in za njih ne veljajo določila 34. a člena ZLS
glede višine izplačil občinskim funkcionarjem, bomo v poročilu predstavili tudi podatke o
njihovih izplačilih.
Prav tako bomo predstavili povprečno izplačane plače direktorjev javnih zavodov in javnih
podjetij, katerih soustanoviteljica je občina.

2.5.1.1 Izplačila županu občine
V BPO zaključnega računa proračuna za leto 2008 so odhodki za izplačila županu izkazani v
znesku 47.906 EUR, kar pomeni 35 odstotkov vseh odhodkov za izplačilo funkcionarjem v
letu 2008.
Županu je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s sklepom z dne 30. 1. 2007
določila 51. plačni razred..Vrednost 51. plačnega razreda ob izdaji tega sklepa je znašala
3.125, 82 EUR. kar je osnovna plača župana.
Od 1. 1. 2008 dalje se je osnovna plača županu zmanjšala za 50 % razlike (med osnovno
plačo župana in 47. plačnim razredom osnovne plače 2.671,97 EUR) ta razlika je znašala
453,85 EUR.
Dne 27. 11. 2008 je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izdala sklep
številka 10101-1/2003, s katerim župana občine za opravljanje funkcije uvršča v 51. plačni
razred. Vrednost 51. plačnega razreda na dan 16. 10. 2008 znaša 3.354,63 EUR, kar
predstavlja osnovno plačo župana.
Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi pripada županu, ki funkcijo opravlja
nepoklicno, plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. pri
tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Zakonsko določen plačni razred za župana, dejansko določen plačni razred za poklicno
opravljanje funkcije in dejansko izplačilo za nepoklicno opravljanje funkcije za mesec maj in
november 2008 so prikazani v tabeli štev. 5.
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Tabela 5: Zakonsko določen plačilni razred župana, dejansko določen plačilni razred in
dejansko izplačilo v maju in novembru 2008
__________________________________________________________________________
Plačni razred
Plačilni razred v EUR
__________________________________________________________________________
Plačni razred župana občine od 5001
51. plačni razred
3.288,85
do 15000 prebivalcev
___________________________________________________________________________
Plačni razred za župana občine od 5001
51. plačni razred
3.050,09
do 15000 prebivalcev ( vključena delna
odprava nesorazmerij )
___________________________________________________________________________
Dejanski plačni razred (sklep KMVVI )
51. plačni razred
3.288,85
___________________________________________________________________________
Dejansko izplačilo
51. plačni razred
3.050,09
___________________________________________________________________________
Dejansko določen plačni razred
v mesecu novembru 2008 za
51. plačni razred
3.111,10
neprofesionalno opravljanje funkcije župana
___________________________________________________________________________
Dejansko izplačilo za november 2008
50 odstotkov
1.555,55
51. plačnega razreda
==================================================================
Županu je bilo v letu 2008 plačilo za opravljanje funkcije obračunano in izplačano v skladu z
veljavnimi predpisi in akti občine.

2.5.1.2 Uporaba službenega mobilnega telefona v lasti župana
V BPO zaključnega računa proračuna občine za leto 2008 so odhodki za uporabo službenega
mobilnega telefona v uporabi župana izkazani v znesku 501,84 EUR.
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij

Znesek

Mesec
Avgust
September
Oktober
November
December

35,72
30,93
25,56
45,21
30,96
28,23
46,78

Znesek
33,32
34,94
178,96
7,76
3,47

Mesečni limit po sklepu št. 148/2004 z dne 4. 6. 2004 je bil za župana občine določen
30.000,00 SIT ali 125,19 evrov. Mesečna poraba je precej pod limitom razen v mesecu
oktobru, kjer je poraba nad limitom za 50,30 EUR. Ta znesek je bil obračunan in odtegnjen
pri izplačilu osebnega dohodka za mesec december 2008.
Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona je že pri nadzoru poslovanja proračuna občine za
leto 2007 ugotovil, da občina nima sprejetega akta, ki bi urejal uporabo mobilnih telefonov.
Občinski upravi je Nadzorni odbor predlagal, da pripravi, Občinski svet pa sprejme Pravilnik
o uporabi službenih mobilnih telefonov.
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Direktor občinske uprave nam je v času pregleda predložil Pravilnik o uporabi službenih
mobilnih telefonov, kateri začne veljati dne 5. 6. 2009.

2.5.1.3 Plačilo za opravljanje funkcije podžupanom
V BPO zaključnega računa proračuna za leto 2008 so odhodki za izplačila podžupanom
izkazani v skupnem znesku 27.881 EUR , kar predstavlja 20 odstotkov vseh odhodkov za
izplačila funkcionarjem v letu 2008.
Na podlagi 100. b člena Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju je župan Občine Gornja Radgona izdal naslednje sklepe:
Ø prvemu podžupanu Občine Gornja Radgona se s 1. 1. 2007 določi 50 % osnovne plače
poklicnega podžupana uvrščenega v 43. plačni razred. Znesek mesečnega plačila za
nepoklicnega podžupana od 1. 1. 2007 dalje znaša 1.142 EUR.
Ø drugemu podžupanu Občine Gornja Radgona se s 1. 1. 2007 določi 50% osnovne plače
poklicnega podžupana uvrščenega v 37. plačni razred. Znesek mesečnega plačila za
nepoklicnega podžupana od 1. 1. 2007 dalje znaša 902,50 EUR.
Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi je župan Občine Gornja Radgona izdal
sklep:
Ø tretjemu podžupanu Občine Gornja Radgona se z 2. 12. 2008 določi 50 % osnovne plače
poklicnega podžupana uvrščenega v 36. plačni razred. Znesek mesečnega plačila za
nepoklicnega župana Andreja Husarja od 2. 12. 2008 dalje znaša 931,36 EUR.
Zakonsko določen razpon plačnih razredov za podžupane, dejansko določen plačni razred in
dejansko izplačilo za mesec december 2008, so prikazani v tabeli 6.
Tabela 6: Zakonsko določen razpon plačnih razredov za podžupane, dejansko določen
plačni razred in dejansko izplačilo za december 2008
________________________________________________________________________
Plačni
Plačni razred
razred
v EUR
_________________________________________________________________________
Razpon plačnih razredov za podžupana
razpon od 36 do 43 0d 1.766,14 do 2.324,12
občine od 5001 do 15000 prebivalcev
________________________________________________________________________
Plačni razred za podžupana občine od
5001 do 15000 prebivalcev (vključena delna odprava
nesoglasij)
43. plačni razred
2.451,20
37. plačni razred
1.937,21
36. plačni razred
1.862,71
___________________________________________________________________________
Dejansko izplačilo (po pravilniku)
Ø prvemu podžupanu
1.225,60
Ø drugemu podžupanu
968,61
Ø tretjemu podžupanu (od 2. 12. 2008 do 31. 12. 2008)
894,52
Podžupanom je bilo v letu 2008 plačilo za opravljanje funkcije obračunano in izplačano v
skladu z veljavnimi predpisi in akti občine.
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2.5.1.4 Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
V BPO zaključnega računa proračuna občine za leto 2008 so odhodki za izplačila članom
občinskega sveta izkazani v znesku 39.748 EUR, kar pomeni 28,8 odstotkov vseh odhodkov
za izplačila funkcionarjem v letu 2008.
Pravilnik iz leta 1999 in pravilnik iz leta 2007 v 5. členu določata višino in način določanja
dela plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta za udeležbo na seji občinskega sveta
oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta (v nadaljevanju: sejnina) je bilo v obeh
pravilnikih določeno kot sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega
telesa občinskega sveta.
Število članov občinskega sveta, in plačila za opravljanje funkcije, ki so jim bila izplačana v
letu 2008, so prikazana v tabeli 7.
Tabela 7: Podatki o številu članov občinskega sveta in o izplačanih sejninah v letu 2008
___________________________________________________________________________
Število članov občinskega sveta
22
Skupen znesek izplačanih sejnin v letu 2008, v evrih
• Odstotek od letne plače župana, če bi
funkcijo opravljal poklicno
Znesek sejnine za udeležbo člana občinskega sveta na redni seji
občinskega sveta oktobra 2008
• Odstotek od mesečne plače župana, če bi funkcijo
opravljal poklicno

39.748
83

149
4,4

Povprečni znesek izplačil sejnin na člana občinskega sveta
v letu 2008
1.807
• Odstotek od letne plače župana, če bi
funkcijo opravljal poklicno
4
___________________________________________________________________________
Povprečni znesek sejnin, ki so bile izplačane posameznemu članu občinskega sveta v letu
2008, je znašal 1.807 evrov, kar pomeni 4 odstotke letne plače župana, če bi funkcijo
opravljal poklicno, in ne presega zakonsko določilo meje 15 odstotkov letne plače župana.
Najvišja izplačana sejnina za člana občinskega sveta za leto 2008 je bila izplačana v znesku
5.190 EUR, kar je 11 odstotkov letne plače župana.
2.5.1.5 Izplačila članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta
in članom nadzornega odbora
V BPO zaključnega računa proračuna občine za leto 2008 so odhodki za izplačila članom
delovnih teles izkazani v znesku 18.558 EUR in odhodki za izplačila članom nadzornega
odbora v znesku 4.759 EUR.
Člani delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta in člani Nadzornega odbora, na podlagi
določil ZLS, niso občinski funkcionarji in zanje ne veljajo določila 34. a člena ZLS glede
višine izplačil občinskim funkcionarjem.
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Višino njihovih izplačil je občina uredila smiselno tako, kot za občinske funkcionarje.
Število članov delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta, število članov nadzornega
odbora in plačila za opravljanje funkcije, ki so jim bila izplačana v letu 2008, so prikazana v
tabeli 8.
Tabela 8: Podatki o izplačilih članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta in
članom nadzornega odbora
___________________________________________________________________________
Število članov delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta
59
Skupni znesek izplačil sejnin članom delovnih teles, ki niso člani
občinskega sveta, v letu 2008 v evrih
Povprečni znesek izplačil sejnine na člana delovnega telesa, ki ni član
občinskega sveta v letu 2008 v EUR
• Odstotek od letne plače župana, če bi funkcijo opravljal
poklicno
Število članov nadzornega odbora

18.558

314
0,38
5

Skupni znesek izplačil članom nadzornega odbora v letu 2008 v EUR

4.759

Povprečni znesek izplačil sejnine, stroški nadzora in potni stroški na
člana NO v letu 2008, v EUR
952
• Odstotek od letne plače župana, če bi funkcijo opravljal
poklicno
2
___________________________________________________________________________
Povprečni letni znesek stroškov, izplačan članom delovnih teles, ki niso člani občinskega
sveta, v letu 2008 je bil 314 evrov in je znašal 0,38 odstotka plače župana.
Povprečni letni znesek stroškov (sejnine, stroški nadzora, potni stroški v zvezi z udeležbo na
usposabljanjih), izplačan članom nadzornega odbora v letu 2008, je bil 952 EUR in je znašal
1 odstotek plače župana, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Najvišji znesek izplačanih stroškov članu delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta je bil
v letu 2008 izplačan v znesku 2.290 EUR.
Najvišji znesek izplačanih stroškov (sejnine, stroški nadzora, potni stroški v zvezi z udeležbo
na usposabljanjih) članu nadzornega odbora je bil v letu 2008 izplačan v znesku 1.133 EUR.

2.5.2. Podjemne pogodbe
V BPO zaključnega računa proračuna občine za leto 2008 so odhodki za izplačila po
podjemnih pogodbah v znesku 25.213 EUR, kar predstavlja 0,30 % odhodkov BPO.
Med podjemnimi pogodbami, ki jih je v letu 2008 občina sklenila smo podrobneje
pregledali:
• pogodbo sklenjeno z g. Milanom Nekrepom
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• pogodbo sklenjeno z go. Janjo Osojnik in
• pogodbo sklenjeno z g. Feliksom Petkom.
Podjemna pogodba sklenjena z g. Milanom Nekrepom dne 7. 2. 2007:
• pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od leta 2006 do leta 2010,
• pogodba je sklenjena za pisanje besedil za kroniko občine (opis pomembnih dogodkov,
izbira fotografij, člankov).
Plačilo v letu 2008 je bilo opravljeno v skladu s 3. členom te pogodbe.
Podjemna pogodba sklenjena z go. Janjo Osojnik z dne 23. 1. 2008:
•
pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od 1. 2. 2008 do 31. 12. 2008,
•
pogodba je sklenjena za najmanj 20 ur tedensko za opravljanje administrativnega dela za
potrebe občinske uprave.
Izplačilo v letu 2008 je bilo obračunano in izplačano v pravilni višini in v skladu s pogodbo.
Podjemna pogodba sklenjena z g. Feliksom Petkom dne 31. 7. 2008:
• pogodba je sklenjena za določen čas in sicer začne veljati že od 7. 7. 2008 do 7. 7. 2009,
• pogodba je sklenjena za dajanje smernic direktorju javnega podjetja Komunala Radgona
d.o.o., pri vodenju podjetja, dajanje usmeritve glede pravnih in drugih strokovnih nalog
direktorju in zaposlenim v tem podjetju in za izvajanje drugih nalog, ki se nanašajo na
rentabilnost podjetja in njegova gospodarska gibanja po lastni presoji ali na zahtevo
župana.
Sestavni del 5. člena te pogodbe so poročila za opravljena dela. Poročila so podlaga za
izplačilo. Pregledali smo izplačila za mesec julij, avgust in oktober 2008.
Nadzorni odbor občine Gornja Radgona ugotavlja, da so izplačila izvršena po predloženih
poročilih v skladu s 5. členom prej citirane pogodbe in podpisane s strani župana občine.
Nadzorni odbor ugotavlja, da je bila pogodba sklenjena in podpisana 31. 7. 2008 z
veljavnostjo od 7. 7. 2008. Obračun za izplačilo za mesec julij 2008 že zajema 63 delovnih ur,
torej je bila pogodba sklenjena po že opravljenem delu za mesec julij 2008.
Naloge Nadzornega odbora občine Gornja Radgona pri nadzoru zaključnega računa
proračuna občine so med drugim tudi nadzor namena in smotrnosti porabe proračunskih
sredstev.
Pri pregledu poročil, ki so podlaga za izplačila je Nadzorni odbor ugotovil, da sredstva niso
bila izplačana za izboljšanje poslovanja občine, torej za bolj gospodarno in rentabilno
poslovanje. Nesporno je dejstvo, da je bilo nekaj napotkov iz poročil uporabnih za občinsko
upravo, vse ostalo pa se nanaša na poslovanje javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., za
katerega pa je že po zakonu pristojen in odgovoren direktor Komunale Radgona d.o.o.
Gospod Feliks Petek je imenovan s strani občinskega sveta Občine Gornja Radgona za člana
Nadzornega odbora pri javnem podjetju Komunala Radgona d.o.o. in je že po tej poti dolžan
prenašati usmeritve iz »Komunale» na občino in obratno.
Nadzorni odbor občine Gornja Radgona ugotavlja, da so sredstva sicer izplačana v skladu s
pogodbo, vendar utemeljitve za namen porabe ali smotrnost porabe pri porabi navedenih
proračunskih sredstev nismo zasledili.

2.5.2.1 Plače predstavnikov javnih zavodov in javnega podjetja
Zakon o lokalni samoupravi uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1) v 100. b členu določa,
da merila za določitev plače direktorjev in plačil predstavnikov ustanovitelja javnega
podjetja določi s svojim aktom občinski svet občine ustanoviteljice.
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V skladu z merili določena plača direktorja javnega podjetja ne sme presegati plače župana
občine ustanoviteljice.
Plačilni razred za določitev osnovne plače ravnatelja ali direktorja skupnega javnega zavoda
določi s soglasjem ministra, pristojnega za posamezno področje organ občine .
Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona je zaprosil zaradi primerjave za posredovanje
podatkov o izplačani povprečni bruto plači v letu 2008 direktorjev zavodov in podjetja,
katerih je Občina Gornja Radgona ustanoviteljica ali soustanoviteljica, to so:

•
•
•
•
•
•

Osnovna šola Gornja Radgona
Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona
Vrtec Manko Golar Gornja Radgona
Glasbena šola Gornja Radgona
Zdravstveni dom Gornja Radgona

•
•
•
•

Ljudska univerza Gornja Radgona
Razvojna agencija »Pora» Gornja Radgona
Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gor. Radgona
Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.

Povprečna bruto plača
v letu 2008 v EUR
3.706,84 EUR
2.785,00 EUR
2.824,71 EUR
2.773,58 EUR
2.825,18 EUR
3.556,25 EUR brez nadur
5.191,73 EUR z nadurami
3.606,96 EUR
2.490,81 EUR
2.120,31 EUR
2.968,07 EUR

Pri prikazanih povprečnih bruto plačah za leto 2008 so zajeti dodatki za delovno dobo in
drugo.
Iz navedenih podatkov je razvidno, da so plače v skladu z merili
direktorjem in predstavnikov javnih zavodov in podjetij.

za določanje

plač

2.5.3. Investicijski odhodki
V bilanci prihodkov in odhodkov Zaključnega računa Občine Gornja Radgona za leto 2008 so
odhodki za investicije v znesku 4.542.818,04 € in predstavljajo 50 % odhodkov občine.
Nadzorni odbor je opravil nekoliko podrobnejši pregled dveh investicijskih projektov.

2.5.3. 1 Energetska sanacija objekta Kocljeva 2-4 Vrtec I
V okviru izvedbe nadzora Zaključnega računa Občine Gornja Radgona za leto 2008 je bil
opravljen pregled projekta Energetska sanacija objekta Kocljeva 2-4 Vrtec I . Kajti v letu
2008 se je zaključila I.faza energetske sanacije in obnove.
Projekt je bil zasnovan, načrtovan in v izvedbi v dveh investicijskih fazah in sicer I. faza, v
obdobju 2005 – 2008, energetska sanacija objekta »L« - Kocljeva 4 - Vrtec I , in II. faza, v
obdobju 2008 – 2009, energetska sanacija objekta »X« - Kocljeva 2 - Vrtec I.
Zagotovitev financiranja je bila načrtovana iz 3 virov in sicer :
• iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma,
• iz sredstev proračuna RS za Neposredne razvojne vzpodbude
• proračunskih sredstev Občine Gornja Radgona.
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Osnovni projekt oz. projektno dokumentacijo za prijavo na razpis Norveškega finančnega
mehanizma, ki je sestavni del ponudbe št. 543/2006 z dne 25.9.2006 in pogodbe št. 450/2006P z dne 23.10.2006, je izdelal Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva ul. 12, 1000
Ljubljana.
Na razpis Norveškega finančnega mehanizma je Občina Gornja Radgona prijavila osnovni
projekt v vrednosti 791.136 €. Čeprav je bilo ob snovanju in prijavljanju projekta na razpis
znano, da so ugotovljeni dejanski stroški projekta bistveno višji od prijavljenih, je bil projekt
prijavljen le do višine navedene vrednosti, zaradi priporočila, ker :
a) je Norveški finančni mehanizem financiral do največ 85 % celotne vrednosti projekta;
b) so imeli le projekti v vrednosti od 250.000 do 800.000 €, večje možnosti za odobritev;
c) je znašala višina vseh razpisanih sredstev za celotno Slovenijo 2.500.000 €.
V mesecu maju 2007, torej leto dni od prijave, je Občina Gornja Radgona prejela obvestilo,
da je Norveški finančni mehanizem projekt odobril in to v najvišjem možnem znesku
672.466 €, kar je pomenilo 85 % vrednosti prijavljenega projekta.
A že takoj po odobritvi se je vrednost osnovnemu (prijavljenemu) projektu, zasnovanemu
zgolj in samo na celoviti, celostni, kar pomeni trajnostni energetski prenovi, s poudarkom na
uporabi trajnostnih ekoloških materialov in tehnologij, zvišala, kajti k osnovnemu projektu je
bilo potrebno prišteti še stroške izdelave projektne dokumentacije, stroške energetskega
pregleda, nadzora in koordinacije ter stroške nakupa nove opreme, katere nakup prvotno v
osnovnem projektu ni bil načrtovan. Dejstvo je namreč, da navedene stroške kot tudi stroške
izvedbe nove kanalizacije ter stroške drugih (sicer prepotrebnih) vzdrževalnih del na celotni
infrastrukturi ni bilo dovoljeno načrtovati v prijavljenem projektu. V nasprotnem projekt
potem ne bi izpolnjeval razpisnih kriterijev Norveškega finančnega mehanizma. Tako se je
moral osnovni projekt ves čas načrtovanja prilagajati zahtevam razpisa, kar je posledično
pomenilo, da so se morali projektanti v fazi načrtovanja projekta nujno izogibati rešitvam, ki
bi posegale v obstoječo konstrukcijsko zasnovo. Skupna vrednost celotnega projekta je na
dan 22.05.2007 tako znašala 1.601.726,00 €.
Občinski svet je odločil o pristopu k izvedbi projekta s sprejetjem Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2007 na 6. redni seji dne 30.5.2007. v višini 1.601.726,00 EUR. V
okviru postavke 190207 so bila načrtovana sredstva v višini 152.554,00 EUR. Prav tako je
Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008, sprejet na 6. redni seji dne
30.5.2007, predvideval višino 1.044.156,00 EUR za energetsko sanacijo vrtca na proračunski
postavki 190203..
Občina Gornja Radgona je pristopila k postopkom razpisa oddaje javnega naročila. Tako je
bil prvi razpis oddaje javnega naročila v vrednosti 1.280.000,00 € (brez DDV) izveden na
podlagi sklepa župana št. 65/2007 z dne 29.6.2007 in drugi razpis oddaje javnega naročila v
vrednosti 1.850.000,00 € (brez DDV) izveden na podlagi sklepa župana št. 140/2007 z dne
24.10.2007. Na javni razpis so se prijavili naslednji ponudniki GRADBENIŠTVO Milan
PINTARIČ s.p., STAVBAR GRADNJE d.o.o., GRANIT d.d., SGP POMGDRAD d.o.o. in
GOMBOC GRADBENI INŽENIRING d.o.o..
Po izvedbi javnega razpisa za izvedbo gradbenih del, je bilo ugotovljeno, da znašajo
načrtovani stroški celotnega projekta, 2.284.308,75 €, kar sledi iz vložene ponudbe št.
324/2007 z dne 21.12.2007, najugodnejšega ponudnika, družbe SGP POMGDRAD d.o.o.. Z
najugodnejšim ponudnikom, družbo SGP POMGDRAD d.o.o., ki je bila izbrana na javnem
razpisu, je bila sklenjena pogodba št.449/2007-P; 40/2007-POM za izvedbo energetsko varčne
sanacije Vrtca Manka Golarja št. pogodb: 449/20078, št. zad. 360-4/2006 z dne 24.12.2007,
za dogovorjeno vrednost vseh pogodbenih del 2.284.308,75 €.
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Iz navedenega je bilo ugotoviti, da je bila pogodbeno dogovorjena vrednost del bistveno večja
kot je bilo načrtovano v letu 2006, ko je Občina osnovni projekt prijavila. Razlog je bil v
povečanju obsega nujnih investicijsko-vzdrževalnih gradbenih del (zaradi prilagajanju
potrebam razpisa in prekratkemu času za kakovostnejšo pripravo projekta) in v rasti cen
gradbenih del, ki so iz leta 2006 na 2007 porasle za cca 35 %. Na temelju navedenih dejstev
in opravljenem skrbnem popisu del pred pričetkom izvedbe del se je višina stroškov in s tem
posledično vrednost projekta še povišala.
V posledici navedenih dejstev in tedaj že znanega dejstva, da iz sredstev proračuna RS za
Neposredne razvojne vzpodbude ne bo moč pridobiti finančnih sredstev, se je Občina Gornja
Radgona, v avgustu 2007, prijavila na razpis Javnega sklad RS za regionalni razvoj za
sofinanciranje projektov lokalne in regionalne infrastrukture, z namenom pridobivanja
manjkajočih dodatnih finančnih sredstev oz. kredita v višini 1.000.000,00 €. Dne 03.10.2007
je Občina Gornja Radgona prejela sklep Javnega sklad RS o odobritvi posojila v zaprošeni
višini 1.000.000,00 €. Dolgoročni kredit v višini 1.000.000,00 €, ki ga je Občina najela pri
Javnem skladu RS za regionalni razvoj št. pogodbe 449/07 z dne 24.12.2007, bo občina
pričela odplačevati 1.1.2010 v višini 5.555,56 € na mesec oz. 66.666,72 € na leto, pri čemer
bodo obresti na letni ravni 48.911,13 €, kredit pa bo odplačan 31.12.2024.
Upoštevajoč pridobljena sredstva s strani Norveškega finančnega mehanizma in kredit
Javnega sklad RS za regionalni razvoj za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne
infrastrukture, je morala Občina Gornja Radgona za nemoteno izvedbo projekta, zagotoviti
še sredstva iz lastnega proračuna v višini 776.338 € .

Tabela: Viri financiranja investicijskega projekta in deleži
Zap. Št.
1.
2.
3.

Vir
Norveški finančni mehanizem
Javni sklad RS za regionalni razvoj – kredit
Občina Gornja Radgona – proračun
SKUPAJ

Znesek
672.466 €
1.000.000 €
776.338 €
2.448.804 €

%
27,46
40,84
31,70
100,00

Tabela: Dinamika financiranja investicijskega projekta po virih in letni dinamiki:
Zap.
št.
1.

2.
3.

Viri financiranja
do 2007
2007
2008
2009
Skupaj
Občinski proračun
50.463,08 104.879,49 233.176,30 387.819,13 776.338
Kredit Javnega sklada
RS za regionalni
razvoj
0,00 1.000.000,00
0,00
0,00 1.000.000
Norveški finančni
mehanizem
0,00
67.246,00 504.350,00 100.870,00 672.466
Skupaj
50.463,08 1.172.125,49 737.526,30 488.689,13 2.448.804
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Tabela: Ocenjena investicijska vrednost projekta
Zap. št.

Opis del

Cena

DDV

Skupaj

1.
2.
3.
4.

Energetski pregled
PGD, PZI in IP
Gradnja - GOI
Nadzor

6.607,00
35.445,57
1.879.512,83
22.500,00

1.321,40
7.089,11
375.902,57
4.500,00

7.928,40
42.534,68
2.255.415,40
27.000,00

5.
6.
7.
8.

Koordinacija
Promocija
Oprema
Prevodi
Skupaj

8.350,00
24.651,00
58.549,00
5.055,00
2.040.670,40

1.670,00
4.930,20
11.709,80
1.011,00
408.134,08

10.020,00
29.581,20
70.258,80
6.066,00
2.448.804,48

Tabela: Ocenjena investicijska vrednost projekta
Zap. št.

Opis del

Cena

DDV

Skupaj

9.
10.
11.
12.

Energetski pregled
PGD, PZI in IP
Gradnja - GOI
Nadzor

6.607,00
35.445,57
1.879.512,83
22.500,00

1.321,40
7.089,11
375.902,57
4.500,00

7.928,40
42.534,68
2.255.415,40
27.000,00

13.
14.
15.
16.

Koordinacija
Promocija
Oprema
Prevodi
Skupaj

8.350,00
24.651,00
58.549,00
5.055,00
2.040.670,40

1.670,00
4.930,20
11.709,80
1.011,00
408.134,08

10.020,00
29.581,20
70.258,80
6.066,00
2.448.804,48

Med Občino Gornja Radgona in družbo SGP POMGRAD d.o.o. so bili v času izvedbe
investicije sklenjeni naslednji ANEKSI k osnovni pogodbi št. 449/2007-P; 40/2007-POM , in
sicer:
ANEKS št. 1 k pogodbi št. 449/2007-P; 40/2007-POM z dne 21.1.2008, s katerim se je
spremenil obračun izvedenih del, tako da so se začasne situacije plačevala ločeno za del
popisa del, ki se financira iz Norveškega finančnega mehanizma in del popisa del, ki se
financira iz proračuna;
ANEKS št. 2 k pogodbi št. 449/2007-P; 40/2007-POM z dne 20.2.2008, s katerim se je zaradi
dodatnih, spremenjenih in manj del na osnovi ponudbe št. 324/2007-D z dne 4.2.2008,
vrednost del povečala za 83.654,52 €, s čemer se je povečala tudi vrednost del po osnovni
pogodbi, ki tako znaša 2.367.963 €;
ANEKS št. 3 k pogodbi št. 449/2007-P; 40/2007-POM z dne 19.5.2008, s katerim se je bilo
dogovorjeno podaljšanje dokončanja roka in sicer za objekt »L« do 15.7.2008 in za objekt
»X« do 31.12.2008;
ANEKS št. 4 k pogodbi št. 449/2007-P; 40/2007-POM z dne 9.7.2008, s katerim je bilo zaradi
kasnitve dopolnilnega gradbenega dovoljenje dogovorjeno podaljšanje dokončanja roka in
sicer za objekt »L« do 20.8.2008, za objekt »X« je ostal nespremenjen in sicer do
31.12.2008;
ANEKS št. 5 k pogodbi št. 449/2007-P; 40/2007-POM z dne 31.7.2008, s katerim se je zaradi
dodatnih, spremenjenih in manj del na osnovi ponudbe št. 324/2007-D/I z dne 31.7.2008,
vrednost del povečala za 268.602,21 €, s čemer se je povečala tudi vrednost del po osnovni
pogodbi, ki tako znaša 2.636.565,48 €;

19

ANEKS št. 6 k pogodbi št. 449/2007-P; 40/2007-POM z dne 9.7.2008, s katerim se je bilo
zaradi kasnitve projektne dokumentacije za objekt »X« dogovorjeno podaljšanje dokončanja
roka za objekt »X« do 30.4.2009.
Nadzorni odbor je pregledal postopek oddaje javnega naročila za sklenitev Aneksa št. 2 in
Aneksa št. 5 in ugotovil, da so bili postopki izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi o javnih
naročilih.
V Odloku o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007, sprejetem na 6. redni seji
Občinskega sveta dne 30.5. 2007, so bila v načrtu razvojnih programov pri proračunski
postavki 190207 načrtovana sredstva v višini 1.601,726,00 € za leto 2007-2011 (z deleži - iz
sredstev razpisa Norveškega finančnega mehanizma - 672.467,00 €, iz občinskega proračuna
389.039,00 € in iz sredstev proračuna RS za Neposredne razvojne vzpodbude 531.220,00 €).
V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2007, sprejetem na 9. redni seji Občinskega sveta dne 18.10.2007, so bila v okviru postavke
190207 načrtovana sredstva v višini 1.172,126,49 € celotna vrednost investicije iz načrta
razvojnih programov pa se poveča na 2.448.804,00 EUR.(vendar s spremenjenimi deleži - iz
sredstev razpisa Norveškega finančnega mehanizma 672.467,00 € , iz občinskega proračuna
672.466,00 EUR in najem dolgoročnega kredita v višini 1.000.000,00 EUR)
V Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto
2008, sprejetem na 11. redni seji Občinskega sveta dne 21.2.2008, so bila v okviru postavke
190207 načrtovana sredstva v višini 1.889,882,66 €,.

Upravičenost projekta:
•
•
•

Izračuni kažejo, da je v primeru energetske sanacije objekta Kocljeva 2-4 Vrtec I
(zaradi pridobljenih sredstev in kljub povišanju stroškov), projekt smiseln, kajti 1 m2
gradbenih del pri sanaciji stavb znaša 1.407 € / m2.
Stroški gradnje 1 m2 vrtca, ki ga gradijo v Križevcih pri Ljutomeru (standardna
gradnja) znašajo 1.501 € / m2, kar pomeni, da je končna cena adaptacije vrtca v Gornji
Radgoni, v primerjavi s ceno novogradnje v Križevcih ugodnejša za kar 94 € / m2
Izračuni tudi kažejo, da naj bi bil po energetski sanaciji dosežen pasivni standard stavb
in s tem v nadaljnjih letih prihranek na stroških porabe električne energije, vode,
ogrevanja in plina. Stroški bi se tako zmanjšali na letnem nivoju predvidoma za cca 4krat, kar tudi sledi iz
Tabele - Stroški porabe energije pred investicijo in po investiciji:
Stroški energije
Stroški električne energije
Stroški vode
Stroški ogrevanja
Plin
Skupaj

Leto 2006
15.588
6.881
29.076
3.582
55.127

Leto 2010* Razlika-prihranek
5.225
10.363
734
6.147
3.919
25.157
1.978
1.604
11.856
43.271

Zaključek:
• projekt sledi predpisom EU, ki narekujejo gradnjo energetsko varčnih objektov in
varčno porabo energije;
• projekt je prvi vzorčni primer energetske sanacije, že pred mnogimi leti zgrajenega,
javnega objekta na območju RS;
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•
•

•

•

•
•

•
•

2.5.3

projekt je bil pripravljen v izjemno kratkem (prekratkem) času zaradi prijave na razpis
Norveškega finančnega mehanizma;
projekt prijavljen na razpis Norveškega finančnega mehanizma je bil zaradi razpisnih
pogojev bistveno omejen po obsegu in vsebini, zato je bilo projekt naknadno nujno
nenehno spreminjati, dopolnjevati, prilagajati,…kajti v nasprotnem, z ozirom na nujnost
celovite adaptacije objekta, tudi namen investicije, temeljita energetska sanacija, ne bi
bil dosežen;
projekt se je torej moral v fazi načrtovanja in izvajanja gradbenih del in drugih
investicijsko vzdrževalnih del, nenehno prilagajati ugotovljenim nujnim zahtevam
strokovnjakov (pooblaščeni strokovnjaki naročnika, projektanta, nadzornika in
izvajalca) na gradbišču;
stroški izvedbe projekta so se povečali izključno v posledici že navedenih ugotovitev:
− prilagajanja osnovnega projekta razpisu za pridobitev sredstev NFM,
− prilagajanja projekta nujnim zahtevam - nujni obsežni gradbeni sanaciji temeljev in
samega objekta, kompletni prestavitvi in izgradnji komunalne infrastrukture ter
kompletni obnovi elektro infrastrukture, obnovi kuhinje, uporabi in vgradnji posebnih
vendar izjemno dragih materialov, ….
vsi pregledani postopki izvedbe javnih naročil so bili opravljeni v skladu z veljavnimi
predpisi;
finančna sredstva Občine Gornja Radgona namenjena izvedbi projekta so se z ozirom na
povečanje končne vrednosti projekta tudi sorazmerno povečala, vendar so bila
načrtovana in zagotovljena v veljavnih Odlokih o proračunu Občine Gornja Radgona za
leta 2006, 2007 in 2008;
kredit najet za izvedbo projekta bo obremenil proračune Občine Gornja Radgona v
prihodnjih letih, vendar po sedanjem izračunu in oceni odplačila anuitet in obresti na
letnem nivoju ne bodo predstavljala večje finančne obveznosti proračunov;
Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona meni, da je v bodoče projekte nujno pripraviti
za prijavo na razpise na osnovi predhodno strokovno ocenjenih, izračunanih in
načrtovanih stvarnih potreb dovolj zgodaj, pravočasno, na zahtevani strokovni ravni in
izjemno skrbno, upoštevajoč možnost »različnih scenarijev«, in na ta način predvideti in
zagotoviti ekonomičnost in gospodarnost projektov ter s tem upravičenost, smotrnost in
gospodarnost porabe vloženih sredstev.
Tekoči odhodki

Tekoči odhodki za leto 2008 so izkazani v znesku 1.911.291,00 EUR in predstavljajo 21,16
odstotkov vseh izkazanih odhodkov proračuna občine za leto 2008.

2.5.4.1 Tekoči transferi
Tekoči transferi za leto 2008 so izkazani v znesku 2.355.628,15 EUR, kar predstavlja 26,08
odstotka vseh izkazanih odhodkov v letu 2008.
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so izkazani v znesku 1.275.821,92 EUR, kar
predstavlja 14,12 % vseh izkazanih odhodkov občine ali 54,16 % vseh tekočih transferov.
2.5.4.2 Delovanje zeliščnega parka Negova
Tekoči transferi za delovanje zeliščnega parka Negova so za leto 2008 izkazani v višini
13.513,40 EUR to je 83,33 % v proračunu predvidenih sredstev.
Plačila se nanašajo na sofinanciranje plače zaposlenega pri Zavodu za kulturo, turizem in
promocijo Gornja Radgona, na projektu zeliščni park v Negovi.
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Zneski se nakazujejo po dvanajstinah na podlagi mesečnega zahtevka zavoda in odredbe za
plačilo Občine Gornja Radgona. Projekt zeliščni park v Negovi se izvaja kot del promocije
gradu, v smislu predstavitve celotne promocije kraja Negova. Promocijo zeliščarstva bo v
bodoče izvajal Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.
2.5.4.3 Regresiranje oskrbe v domovih
Tekoči transferi za regresiranje oskrbe v domovih so za leto 2008 izkazani v višini 150.844,90
EUR to je 100 % v proračunu predvidenih sredstev. Za izplačila regresiranja oskrbe v
domovih za občane Občine Gornja Radgona so izdani ustrezni sklepi na podlagi vlog
občanov, potrdil o verodostojnosti navedb v vlogi in odločbe Centra za socialno delo Gornja
Radgona. Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu je občina dolžna financirati
pravice domskega varstva v višini oprostitve, do katere je prosilec upravičen.
Nadzorni odbor je pregledal račune:
• Dom Lokavci, Križevci pri Ljutomeru, račun št. 002548/07 z dne 31. 12. 2007, v znesku
3.471,71 EUR. Znesek se nanaša na oskrbo 8 varovancev iz Občine Gornja Radgona za
mesec december 2007. Datum valute je 30. 1. 2008.
•

Po tem računu je vrednost oskrbe za 8 varovancev za mesec december 2007 5.755,16
EUR, od tega v breme občine 3.471,71 EUR ali 60,33 % in v breme varovancev 2.283,45
EUR ali 39,67 %. Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dornava, račun št. 08/700056 z
dne 31. 1. 2008 v znesku 3.187,16 EUR. Znesek se nanaša na oskrbo 4 varovancev iz
Občine Gornja Radgona za mesec januar 2008. Datum valute je 1. 3. 2008.
Po tem računu je vrednost oskrbe za 4 varovance 4.699,60 EUR, od tega v breme občine
3.187,16 EUR ali 67,82 % in v breme varovancev 1.512,44 EUR ali 32,18 %.

•

Dom starejših občanov Gornja Radgona, račun št. 0801454 z dne 30. 9. 2008 v znesku
2.992,95 EUR, znesek se nanaša na oskrbo 5 varovancev iz Občine Gornja Radgona za
mesec september 2008. Datum valute je 30. 10. 2008. Po tem računu je vrednost oskrbe za
5 varovancev 4.707,96 EUR, od tega v breme občine 2.992,95 EUR ali 63,57 % in v
breme varovancev 1.715,01 EUR ali 36,34 %.

•

Dom starejših Rakičan, račun št. 003628/08 z dne 30. 9. 2008 v znesku 1.147,16 EUR.
Znesek se nanaša na oskrbo 4 varovancev iz Občine Gornja Radgona za mesec september
2008. Datum valute je 4. 11. 2008. Po tem računu je vrednost oskrbe za 4 varovance
2.724,51 EUR, od tega v breme občine 1.147,16 EUR ali 42,10 % in v breme varovancev
1.577,35 EUR ali 57,90 %.
K vsakemu računu je priložena Odredba za plačilo – nakazilo s podpisom predlagatelja in
odredbodajalca. Vsi računi so bili plačani v roku.
2.5.4.4 Enkratna denarna pomoč posameznikom
Tekoči transferi za enkratno denarno pomoč posameznikom so za leto 2008 izkazani v višini
11.806,53 EUR, to je 100 % v proračunu načrtovanih sredstev.
Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona (Uradni list
RS, št. 104/00 in 94/02) določa, da so do enkratne denarne pomoči upravičeni občani s
stalnim prebivališčem v občini Gornja Radgona in jim je zaradi materialne ogroženosti nujno
potrebna pomoč občine. Za izplačila enkratnih denarnih pomoči so izdani ustrezni sklepi na
podlagi vlog občanov, potrdil o verodostojnosti navedb v vlogi in odločb Centra za socialno
delo Gornja Radgona.
2.5.4.5 Pomoč družinam na domu
Tekoči transferi za pomoč družinam na domu so za leto 2008 izkazani v višini 39.944,80
EUR, to je 99,25 % v proračunu predvidenih sredstev.
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Za izplačila sofinanciranja pomoči družinam na domu za občane Občine Gornja Radgona so
izdani ustrezni sklepi Centra za socialno delo Gornja Radgona. Sklepi so izdani na podlagi
vlog in preverjenih navedb v vlogi občanov, ki so takšne pomoči potrebni. Občina nakazuje
sredstva po mesečnih obračunih Centra za socialno delo v skladu s sklenjeno pogodbo.
.
2.5.4.6 Subvencioniranje najemnine
Tekoči transferi za subvencioniranje najemnine so za leto 2008 izkazani v višini 48.524,75
EUR, to je 85,66 % v proračunu predvidenih sredstev.

Na podlagi vlog občanov za subvencioniranje najemnine in preveritve točnosti navedb je
občina izdala odločbe za subvencioniranje neprofitne najemnine do površine 30 m2 po
družinskem članu. Odločbe za subvencioniranje najemnine se izdajajo posebej za vsako
koledarsko leto.
Pri preverjanju izdatkov za tekoče transferje nismo ugotovili nepravilnosti.
2.5.5. Financiranje krajevnih skupnosti
Na območju Občine Gornja Radgona deluje 5 krajevnih skupnosti, kot samostojne pravne
osebe. Od teh 2 krajevni skupnosti opravljata tudi pokopališko dejavnost. V letu 2008 je
občina krajevnim skupnostim zagotovila denarna sredstva za funkcionalne izdatke v višini
28.776,50 EUR, to je 0,32 % proračunskih odhodkov občine v letu 2008. Za potrebe
krajevnih skupnosti so v občinski upravi zaposlene 3 delavke, od tega 2 delavki kot tajnici na
krajevnih skupnostih in 1 delavka v računovodstvu občinske uprave.
Nakazila iz občinskega proračuna krajevnim skupnostim:
v eur

Krajevna skupnost
Gornja Radgona
Spodnja Ščavnica
Črešnjevci – Zbigovci
Negova
Spodnji Ivanjci
SKUPAJ

Sredstva iz proračuna
Delež v prihodku KS
10.866,30
18%
4.285,60
59%
5.378,90
49%
4.944,92
37%
3.300,78
29%
28.776,50

Prihodki pokopališke dejavnosti v Krajevni skupnosti Gornja Radgona so v letu 2008 znašali
46.648,10 EUR, v Krajevni skupnosti Negova pa 8.203,28 EUR.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA :
Revidirali smo pravilnost poslovanja Občine Gornja Radgona v letu 2008. Za pravilnost
poslovanja občine v letu 2008 je bil odgovoren župan. Pridobili smo ustrezne in
zadostne dokaze za izrek mnenja. Menimo, da nam pridobljeni podatki omogočajo, da
podamo mnenje o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu 2008.
V nadaljevanju podajamo ugotovitve in priporočila v okviru nadzora poslovanja Občine
Gornja Radgona:
1. Nadzorni odbor ugotavlja, da so bile v postopkih prerazporejanja proračunskih
sredstev prerazporeditve izvedene v skladu s predpisi.
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2. Skrbni pregled izplačil funkcionarjem v letu 2008 (Nadzorni odbor je pregledal
izplačila, ki se nanašajo na plače, plačila za opravljanje funkcij, sejnine, službenega
mobilnega telefona in podjemne pogodbe) kaže, da
Ø izplačila županu v letu 2008 za opravljanje funkcije so bila obračunana in izplačana
v skladu z veljavnimi predpisi in akti občine,
Ø stroški za uporabo službenega mobilnega telefona so bili pravilno obračunani v
skladu s sklepom, ki ga je izdal župan občine,
Ø podžupanom občine je bilo v letu 2008 plačilo za opravljanje funkcije obračunano in
izplačano v skladu z 34. a členom ZLS in veljavnimi predpisi in akti občine,
Ø če smiselno uporabimo omejitve določene v 34. a členu ZLS ugotavljamo, da meja
15 odstotkov plače župana, pri izplačilih sejnin za člane občinskega sveta, pri
izplačilih sejnin članom delovnih teles, ki niso člani občinskega sveta in članom
Nadzornega odbora, ni bila presežena.
Ø Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila izplačila vseh obravnavanih izdatkov po
podjemnih pogodbah izplačana po odredbah o izplačilih in v skladu s sklenjenimi
pogodbami.
Ugotavljamo pa, da so podjemne pogodbe sklenjene po opravljenem delu in vsaj v
enem primeru, ne utemeljujejo smotrnost porabe proračunskih sredstev.
Ø Pri preveritvi prodaje občinskega stvarnega premoženja ugotavljamo, da so bile
prodaje izvedene v skladu s predpisi. Nepravilnosti nismo ugotovili.
Ø Podatek, da so transferi posameznikom in gospodinjstvom dosegali 14,12 % vseh
odhodkov in 54,16 % tekočih transferjev kaže, da delež občanov potrebnih finančne
pomoči ni zanemarljiv.
Ø Pri preverjanju posameznih izplačil tekočih transferjev ugotavljamo, da so bila
izvedena v skladu s predpisi, odredbami in sklepi. Nepravilnosti nismo ugotovili.
3. Nadzorni odbor ugotavlja, da so bile v postopkih prerazporejanja proračunskih
sredstev prerazporeditve izvedene v skladu s predpisi.
4. Nadzorni odbor ugotavlja, da je v postopkih priprave, načrtovanja in izvedbe
projekta »Energetska sanacija objekta Kocljeva 2-4 Vrtec I » množica že v besedilu
zgoraj navedenih pomanjkljivosti, ki so sicer posledica premajhnim izkušnjam pri
pripravi in načrtovanju prvega vzorčnega primera energetske sanacije. Že pred
mnogimi leti zgrajenega, javnega objekta na območju RS, prilagajanja projekta
potrebam razpisanih kriterijev Norveškega finančnega mehanizma ter prilagajanja
projekta stvarnim potrebam, ugotovljenim pri skrbni pripravi gradbenih del in
prilagajanja stvarnim potrebam ugotovljenim neposredno ob izvajanju del na
gradbišču, vendar pa je nesporno, da so bili predpisani postopki izvedbe javnih
naročil in načrtovanja in zagotavljanja finančnih sredstev načrtovana in
zagotovljena v proračunu občine Gornja Radgona pravočasno in v potrebnem
obsegu.
Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona pri pregledu bilance prihodkov in odhodkov
proračuna Občine za leto 2008 meni, da je Občina Gornja Radgona v pomembnih
pogledih poslovala v skladu s predpisi in usmeritvami, ki jih mora upoštevati pri svojem
poslovanju.
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Nadzorni odbor je mnenja, da pomanjkljivosti in določene nepravilnosti ugotovljene v
postopkih nadzora niso takšne narave in obsega, da bi bistveno vplivale na poslovanje
Občine Gornja Radgona, vendar pa jih bo obvezno odpraviti in v bodoče spoštovati ter
upoštevati pri pripravi, načrtovanju in izvedbi nalog in projektov.
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