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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) je Občinski svet
Občine Gornja Radgona na svoji 13. redni seji, dne 28.02.2013 sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
posredovano Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne
skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2011.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Dostaviti:
§ Krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica
§ v zadevo, tu
§ v zadevo št. 013-2/2010

OBČINA
GORNJA RADGONA
Nadzorni odbor
Datum: 31.12.2012
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
Načrtom nadzorov v letu 2012 in sklepom 19. seje Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona z dne 29.11.2012 ter na podlagi ugotovitev pooblaščencev za nadzor, je Nadzorni
odbor Občine Gornja Radgona na svoji 20. seji dne 31. 12. 2012 sprejel

Poročilo o izvedbi nadzora
finančnega načrta in zaključnega računa
Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2011
»Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora«
I.

SPLOŠNI DEL

Na podlagi sklepa 19. seje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona z dne 29.11.2012 je
Nadzorni odbor izvedel nadzor finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti
Spodnja Ščavnica za leto 2011. Nadzor sta opravili pooblaščenki za nadzor:
• Avguština Španbauer in
• Ana Hamler.
Nadzor je bil opravljen v poslovnih prostorih občinske uprave Občine Gornja Radgona, dne
12.12. in 19.12.2012.
Pri nadzoru sta sodelovali uslužbenki občinske uprave Občine Gornja Radgona:
- ga. Habjanič Marjana, ki opravlja strokovne in administrativne naloge za Krajevno skupnost
Spodnja Ščavnica, in
- ga. Danica Rakuša, ki opravlja finančna opravila za Krajevno skupnost Spodnja Ščavnica.
Odgovore na posamezna vprašanja v zvezi s poslovanjem Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica je podala ga.Vesna Flisar, predsednica KS Spodnja Ščavnica, ki je bila tudi
seznanjena s temeljnimi ugotovitvami nadzora.
PREDMET nadzora:

-

temeljni akti in organiziranost KS,
izvrševanje Finančnega načrta KS za leto 2011,
zakonitost poslovanja s premoženjem in finančnimi sredstvi v letu 2011,
gospodarnost in smotrnost porabe finančnih sredstev.

CILJI nadzora :

-

ugotovitev zakonitost sprejemanja odločitev in poslovanja KS,
ugotovitev pravilnosti poslovanja v zvezi s porabo proračunskih sredstev,
priprava poročila v zvezi z ugotovitvami.
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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 poti, 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 skupnostih je bil sprejet na seji občinskega sveta dne 18.04.1996. S tem
odlokom so določena območja krajevnih skupnostih, nekatere naloge in pristojnosti krajevnih
skupnostih, volitve članov sveta in način financiranja krajevnih skupnostih.
Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica obsega območje 6-ih vasi: Spodnja Ščavnica,
Lomanoše, Plitvički Vrh, Lastomerci, Zagajski Vrh in Aženski Vrh in šteje skupno 1165
prebivalcev ter 394 gospodinjstev.
Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica v okviru registriranih dejavnosti opravlja pretežno
naloge, ki so krajevnega značaja:
- sprejema program dela in spremlja 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 asfaltiranja občinskih cest, izgradnji
pločnikov, javne razsvetljave,
- sodeluje z ostalimi društvi in organizacijami na območju Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica.
Zakonita zastopnica Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica in hkrati predsednica sveta KS je
ga. Vesna Flisar.
Občinski predpisi in akti, ki jih KS 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 (24.3.1997),
• Finančni načrt KS Spodnja Ščavnica za leto 2011,
• Zaključni račun KS Spodnja Ščavnica za leto 2011,
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•

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov (20.9.2006).

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 (Ur.l.RS, št. 76/08 - ZLS – UPB).
Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, vključno s predsednico sveta KS, je bil izvoljen
dne 3.11.2011 in ga sestavlja 7 članov. Glede organizacije dela in poslovanja se KS Spodnja
Ščavnica ravna smiselno po določilih Poslovnika občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
Statut KS Spodnja Ščavnica je bil sprejet dne 24. 3. 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 KS s statutom občine.
Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je na svoji 4. redni seji dne 25. maja 2011
obravnaval osnutke oz. predloge sprememb in dopolnitev naslednjih aktov:
-

odloka o Krajevnih skupnostih v Občini Gornja Radgona,
statuta Občine Gornja Radgona (poglavje Krajevnih skupnostih ),
odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona.

Vsi trije osnutki oz. predlogi aktov, ki so bili obravnavani so priloženi k poročilu.
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 ( Ur.l. 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, prav tako
• Odloka o krajevnih skupnosti iz leta 1996.
Odlok o krajevnih skupnosti še zmeraj obsega Krajevne skupnosti iz novo 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.
Predsednica sveta KS Spodnja Ščavnica ga. Vesna Flisar je pojasnila, da je svet KS
obravnaval omenjeno problematiko in predlagal občinski upravi nujnost sprememb in
dopolnitev aktov, vendar odziva doslej 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.
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III.

FINANČNI NAČRT IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2011

Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb in interesov krajanov, 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.
Finančni načrt Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je bil obravnavan na 2. redni seji sveta
Krajevne skupnosti dne 30.10.2010. Člani sveta Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica so na
svoji 5. redni seji sveta Krajevne skupnosti, dne 22.09.2011, s sklepom št. 9/2011 sprejeli in
potrdili rebalans Finančnega načrta za leto 2011 s skupnimi prihodki in odhodki v višini 9.290
eur.
Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je na svoji 7. redni seji, dne 22.02.2012
sprejel odločitev v obliki sklepa, s katerim je sprejel Poslovno poročilo o realizaciji
Finančnega načrta (ZR) Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2011 z ugotovljenim
finančnim stanjem. Prihodkov je bilo 7.879,99 eur, odhodkov pa je 7.285,57 eur
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 594,42 eur se je prenesel v Finančni načrt KS
Spodnja Ščavnica za leto 2012.
Realizacija Finančnega načrta za leto 2011 je temeljila na dejanskih prihodkih in odhodkih..

III.1. BILANCA STANJA
___________________________________________________________________________
2011
2010
11/10
Tekoče leto
Predhodno leto
Indeks
Nepremičnine

70.940

50.112

141

1.972

1.377

143

Kratkoročne terjatve do kupcev

216

238

90

Neplačani odhodki

134

576

23

AKTIVA SKUPAJ

73.262

52.303

90

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

134

576

23

Neplačani prihodki

216

238

90

Dobroimetje pri bankah

Splošni sklad

72.912

51.489

141

PASIVA SKUPAJ
73.262
52.303
140
=================================================================
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1.1. Nepremičnine
1.1.1. Zemljišča
Vrednost stavbnega zemljišče na dan 31.12.2011

22.717,61 eur

1.1.2. Gradbeni objekti
Vrednost gradbenega objekta na dan 01.01.2011
63.504,44 eur
Povečanje vrednosti gradbenega objekta v letu 2011
22.850,86 eur
_____________________________________
86.355,30 eur
Popravek vrednosti gradbenih objektov
38.132,00 eur
Sedanja vrednost gradbenega objekta na dan 31.12.2011 znaša 48.223,30 eur
1.1.3. Oprema
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v znesku 5.174,00 eur so v celoti odpisana.
1.2.

Dobroimetje pri bankah

Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je na svoji 2. redni seji dne 30.11.2010 imenoval
komisijo za popis denarnih sredstev, terjatev in obveznosti za obdobje 4 let, torej za obdobje
2010-2014.
Stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu na dan 31.12.2011 znaša 1.971,91 eur in se
ujema z bančnim izpiskom štev. 73.
1.3.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2011 znašajo 215,86 eur. To so terjatve za
uporabo dvorane v Domu krajanov. Zneski so poravnani v letu 2012 razen zneska 20,86 eur iz
leta 2007 in zneska 15,00 eur iz leta 2010. Kljub večkratnim poskusom in prizadevanjem
izterjava ni bila uspešna.
2.1.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2011 v znesku 133,50 eur predstavljajo
odprte postavke, ki so bile poravnane v mesecih januar in februar 2012.
2.2.

Splošni sklad

Splošni sklad se je povečal za 41 % predvsem zaradi povečanja vrednosti gradbenega objekta
v letu 2011.
Bilanca stanja na dan 31.12.2011 se ujema s stanjem v glavni knjigi in analitičnimi konti.

5

III.2. PRIHODKI V LETU 2011

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Realizacija
Veljavni
2011
proračun 2011
Sredstva iz proračuna Občine Gornja
4.593
4.593
Radgona za tekočo porabo
Prejeta sredstva od obresti
6
20
Prejeta sredstva od najemnin
3.281
3.300
Ostali prihodki
Ostanek 2010
1.377
1.377
9.257
9.290
SKUPAJ PRIHODKI
(s presežkom prihodkov 2010)

Indeks
100
31
99
100
100

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 zainteresirane
60,00 eur
V letu 2011 je bilo izdanih 13 računov v skupnem znesku 3.260,00 eur. Krajevna skupnost
Spodnja Ščavnica ni zavezanec za DDV, zato DDV na računih ni bil obračunan.
Znesek prejeta sredstva od najemnin v zaključnem računu za leto 2011 v znesku 3.280,73 eur
predstavlja znesek plačan v letu 2011.i.
Nadzorni odbor je pregledal vse račune prejete v letu 2011, ki so kronološko odloženi od
številke 1 do številke 167, podpisani s strani predsednice KS in priložene vse potrebne
naročilnice. Prejeti računi se nanašajo pretežno na vzdrževanje objekta, zato gre v največji
meri za stroške povezane s porabo elektriko, porabo vode, telefonom, kurjavo, odvozom
smeti, pošto, nabavo materiala za pleskanje objekta in ureditev prostorov.
Vso obdobje leta 2011 so bili evidentirani stroški, ki so povezani z ureditvijo športnega
igrišča. Prav tako je bila med stroški evidentirana nabava materiala v sklopu individualno
izvedene čistilne akcije na območju KS Spodnja Ščavnica.

III.3. STROŠKI (prikazani v zaključnem računu Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica) za leto 2011
Znesek
tekoče leto
2011 v eur
Ø Plačilo storitev UJP
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Dotacije drugim organizacijam
Pisarniški material in storitve
Čistilni material in storitve
Izdatki za reprezentanco
Drugi splošni material in storitve
Električna energija

Veljavni
proračun za
leto 2011 v eur

Indeks

23,26

20,00

116,30

400,00
272,09
101,38
224,04
576,75
1.227,68

600,00
300,00
150,00
350,00
620,00
1.600,00

66,67
90,70
67,59
64,01
93,02
76,73
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Znesek
tekoče leto
2011 v eur
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Poraba kuriva in ogrevanje
Voda in komunalne storitve
Odvoz smeti
Telefon in faks
Poštnina in kurirske storitve
Stroški prevoza v državi
Tekoče vzdrž. poslovnih objektov
Zavarovalne premije za objekte
Sejnine članov sveta in odborov KS
Urejanje športnih površin
SKUPAJ STROŠKI

949,14
193,51
133,41
496,57
142,75

Veljavni
proračun za
leto 2011 v eur

Indeks

94,91
96,76
74,12
95,49
95,17

569,45
518,56
1.456,98

1.000,00
200,00
180,00
520,00
150,00
50,00
1.000,00
550,00
2.000,00

7.285,57

9,290,00

78,42

56,95
94,28
72,85

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2011 znaša 594,42 eur.
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let pa znaša 1.377,49 eur.
Skupaj presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2011 znaša 1.971,91 eur.
Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica ni razmejevala prihodkov in odhodkov glede dejavnosti
»javna služba« in dejavnosti »prodaja blaga in storitev na trgu«. Sodil za razmejevanje
namreč nima.
Po pojasnilu računovodkinje občinskega proračuna ge. Dominike Fras, Krajevna skupnost
Spodnja Ščavnica nima registrirane dejavnosti »prodaja blaga in storitev na trgu«, zato tudi
sodil za razmejevanje stroškov ne potrebuje.

3.1. STROŠKI, KI SE NANAŠAJO NA DELOVANJE ORGANOV KRAJEVNE
SKUPNOSTI SPODNJA ŠČAVNICA
Krajevna skupnost ne izplačuje plač. Tajnica KS 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.

3.2. SEJNINE
V letu 2011 je na postavki »Sejnine« strošek v višini 1.456,98 eur. Po sklepu sveta KS so bile
sejnine izplačane v višini:
• seja sveta KS – sejnina predsedniku KS - 126,10 eur (bruto znesek),
• seja sveta KS – sejnina članu sveta KS - 37,83 eur (bruto znesek).
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V spodnji tabeli so prikazana naslednja izplačila sejnin v bruto zneskih:
Datum
23.3.2011
25.5.2011
22.9.2011
1.12.2011

Št.
seje
3.
4.
5.
6.

Vrsta seje
Redna
Redna
Redna
Redna

Število
udeležencev
6
7
7
7

Znesek v evrih
334,17 eur
374,27 eur
374,27 eur
374,27 eur

Sejnine so bile nakazane na račune prejemnikov sejnin, hkrati je bila plačana akontacija
dohodnine in 6 % prispevek za pokojninsko invalidsko zavarovanje. Obračunane so bile na
osnovi priložene evidence – liste prisotnosti, ki so jo podpisali udeleženci in odgovorne osebe
KS. Število oseb v evidence - listi prisotnosti je enako številu oseb navedenih na zapisniku
sveta KS, oziroma pri zapisniku je priložen dokument o prisotnosti članov KS, ki je hkrati
podlaga za izplačilo sejnin.
Zapisniki sej sveta KS so odloženi kronološko, sestavljeni in priloženi s potrebnim gradivom..
Vsi zapisniki sej sveta KS so tudi poslani v vednost podžupanu g. Vinku Rousu in pomočniku
direktorja občinske uprave g. Vladimirju Mauku. Na vse seje sveta KS so vabljeni tudi
občinski svetniki iz območja Krajevne skupnosti Sp.Ščavnica.
3.4.

DOTACIJE

V letu 2011 je na postavki »dotacije« strošek v višini 400,00 eur.
Dotacija je bila odobrena na 5. seji sveta KS Spodnja Ščavnica dne 22.09.2011, s sklepom št.
10/2011, za g. Antona Roškarja iz Lastomercev 25, za pokrivanje stroškov otvoritvenih
slovesnosti odprtja dveh novo asfaltiranih cest JP605411 Police – Lastomerci – Spodnja
Ščavnica in JP 604884 Lomanoše - Lutverci, ki sta potekali v okviru prireditev 16.
občinskega praznika Občine Gornja Radgona, skupaj v vrednosti 200,00 eur.
Druga dotacija je bila odobrena na 6. seji sveta KS Spodnja Ščavnica dne 1.12.2011, s
sklepom št. 14/2011. Finančna sredstva v vrednosti 200,00 eur so bila odobrena Društvu
upokojencev Gornja .Radgona za pokrivanje stroškov ob realizaciji sprejetega programa.
Nadzorni odbor meni, da bi morala Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica za pokrivanje dela
stroškov ob otvoritveni slovesnosti novo asfaltirane cesta JP605411 Police-LastomerciSpodnja Ščavnica, sama neposredno poravnati račun za gostinske storitve in ne nakazati
dotacijo turistični kmetiji.
3.4.1. STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI
Stroški prevozov v državi so bili za leto 2011 planirani v minimalnem znesku 50,00 eur.
Čeprav so bili stroški prevozov v državi v preteklosti obračunani od 1.700 do 901,00 eur v
letu 2011 niso bili obračunani oziroma izplačani.
Tudi v letu 2011 je predsednica KS Spodnja Ščavnica opravljala oglede cest in stanje na
cestah ter spremljala investicije na območju Krajevne skupnosti, vendar si kilometrine ni
obračunavala in ne izplačala.
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3.4.2. TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV
V letu 2011 je bilo za tekoče vzdrževanje načrtovanih 1.000,00 eur finančnih sredstev,
porabljenih je bilo 569,00 eur ali 57 %. Pri pregledu prejetih računov je ugotovljeno, da je bil
za tekoče vzdrževanje objektov nabavljen samo material in da je večina del bila opravljenih v
prostovoljnih akcijah, katere je organizirala predsednica KS. Prostovoljno je bilo opravljenih
precej akcij čiščenja prostorov in okolice.

III. 4. OSNOVNA SREDSTVA
Gradbeništvo Milan Pintarič s.p. iz Spodnje Ščavnice je bil izvajalec obnove večnamenske
zgradbe skupnega pomena Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, vrednost celotne investicije
je znašala 36.773,94 eur. Na nepremičninah Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je bila
izvedena obnova dvorane s pomožnimi prostori v znesku 22.850,83 eur. V okviru iste
investicije je bila še izvedena obnova gasilskega doma Spodnja Ščavnica v vrednosti
13.923,11 eur.
Celoten postopek investicije je vodila občinska uprava Občine Gornja Radgona. Krajevna
skupnost Spodnja Ščavnica je po izvršeni investiciji obnove, izvedla povečanje knjigovodske
vrednosti zgradbe za 22.850,83 eur.
Pri sklepu o delitvi stroškov investicije so odloženi vsi potrebni dokumenti skupaj s
situacijami.

IV.

UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI :

1. Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica je pripravila in sprejela Finančni načrt za
leto 2011.
2. Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica je na dan 31.12.2011 izvedla popis osnovnih
sredstev, terjatev in obveznosti ter opravila usklajevanje knjigovodskega stanja z
dejanskim.
3. Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica ni razmejevala prihodkov in odhodkov
glede dejavnosti »javna služba« in dejavnosti »prodaja blaga in storitev na trgu«,
ker nima registrirane dejavnosti »prodaja blaga in storitev na trgu« in zato ne
razpolaga s sodili za razmejevanje.
4. 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.
5. Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica za pokrivanje dela stroškov ob otvoritvenih
slovesnostih dveh novo asfaltiranih cest JP605411 Police-Lastomerci-Spodnja
Ščavnica in JP 604884 Lomanoše - Lutverci donirala sredstva zasebni turistični
kmetiji.
6. Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica je finančna sredstva porabljala zelo
racionalno in v duhu dobrega gospodarja.
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V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI:
1. Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je dolžan pristojnosti in pooblastila
nadzornega odbora Občine Gornja Radgona v Statutu KS Spodnja Ščavnica
uskladiti s Statutom Občine Gornja Radgona.
2. Svet KS Spodnja Ščavnica je dolžan nemudoma ponovno posredovati županu
Občine Gornja Radgona predlog, da v najkrajšem možnem času zagotovi
novelacijo občinskih predpisov, ki urejajo pristojnosti in delovanje krajevnih
skupnosti ter novelacijo aktov krajevne skupnosti.
3. Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica neporavnani neizterljivi terjatvi iz
leta 2011 v skupnem znesku 35,86 eur odpiše oziroma izloči iz poslovnih knjig.
4. Nadzorni odbor predlaga županu, da nemudoma pristopi k pripravi sprememb
in dopolnitev temeljnih aktov za delovanje krajevnih skupnosti.
5. Stroške otvoritvenih slovesnosti na območju Krajevne skupnosti in katerih
organizator ter naročnik je Krajevna skupnost, le-ta naroča in plača neposredno
izvajalcu storitev na podlagi naročilnice in izdanega računa.

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.

POOBLAŠČENKI :
Avguština ŠPANBAUER, l.r.

PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA:
Bojan ERLIH, l.r.

Ana Hamler, l.r.
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