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Številka: 011-1/2010
Datum: ……………

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 …… redni seji, dne …….….. sprejel
naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s strani Nadzornega odbora Občine
Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna
Občine Gornja Radgona za leto 2013, ki obsega:
− pregled izvrševanja Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013,
− pregled Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013,
− pregled zakonitosti poslovanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem
ter finančnimi sredstvi Občine Gornja Radgona v letu 2013,
− ugotovitve gospodarnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

OBČINA
GORNJA RADGONA
Nadzorni odbor
Datum: 22.5.2014
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 44. člena Statuta Občine Gornja Radgona, 17. in
22. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona in sklepa 2. korespondenčne seje
Nadzornega odbora z dne 12. marca 2014 ter na podlagi ugotovitve pooblaščencev za nadzor je
Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona na svoji 32. seji, dne 22.5.2014 sprejel

Poročilo
o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013
»Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora«

Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto
2013 obsega:
• pregled izvrševanja Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013
•

pregled Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013

•

pregled zakonitosti poslovanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem ter
finančnimi sredstvi Občine Gornja Radgona v letu 2013

•

ugotovitve gospodarnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev

Na podlagi sklepa predsednika Nadzornega odbora z dne 12.03.2014 in v skladu s 17. in 22. členom
poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona so nadzor opravili pooblaščenci:
• Bojan Erlih, predsednik,
• Dana Sukič, članica
• Avguština Španbauer, članica
• Ana Hamler, članica
• Miran Bezjak, član.
Nadzor je bil izveden v času od 19. 3. do 24.3. 2014 v prostorih občinske uprave Občine Gornja
Radgona.
Pri nadzoru so sodelovali:
Dragan Kujundžič, direktor občinske uprave, Dominika Fras, vodja oddelka, Vladimir Mauko,
vodja oddelka, Klara Horvat, finančnik, Andrej Subašič, svetovalec, Danilo Vlaj, višji svetovalec,
Marija Kaučič, višja svetovalka, Danica Rakuša, finančnik, Valerija Frangež, višja svetovalka
Nadzorovana stranka je bila Občina Gornja Radgona, ki jo je zastopal župan občine g. Anton
Kampuš kot izvrševalec proračuna in odredbodajalec.
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1. UVOD
Nadzor pravilnosti in zakonitosti poslovanja Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja
Radgona (v nadaljevanju: občina) v letu 2013 je Nadzorni odbor izvedel po posameznih tematskih
področjih. Temeljna izhodišča za izvedbo nadzora pravilnosti izvrševanja proračuna občine v letu
2013 so predstavljali:
• realiziran proračun Občine Gornja Radgona za leto 2013,
• zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013 z vsemi prilogami,
• veljavni zakonski in podzakonski akti ter akti Občine Gornja Radgona.
Cilji nadzora so bili izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občine v letu 2013 ter namenskost in
smotrnost porabe proračunskih sredstev, ki se nanašajo na izvrševanja proračuna, odhodke občine in
zadolževanje. Temelj opravljenemu nadzoru je predstavljal realiziran proračun občine za leto 2013.
Glavni cilj preverjanja računovodskih izkazov je bil ugotoviti ali računovodski izkazi odražajo
resnično in pošteno stanje poslovnih dogodkov v določenem letu, pri čemer razumemo resnično in
pošteno, dejstvo, da:
• so poslovni dogodki dejansko nastali,
• so bili poslovni dogodki pravilno vknjiženi,
• so poslovni dogodki v računovodskih izkazih pravilno predstavljeni,
• poslovni dogodki nesporno pripadajo nadzorovanemu proračunskemu uporabniku.
Za zakonitost in pravilnost poslovanja občine je odgovoren župan. V okvir odgovornosti so med
drugim vključene tudi naloge in aktivnosti vzpostavitve, delovanja in vzdrževanja notranjega
kontroliranja, povezane s cilji pravilnosti poslovanja.

2. NADZOR PRAVILNOSTI DELA POSLOVANJA OBČINE V LETU 2013
2.1 Predstavitev občine
2.1.1 Osnovni podatki občine
Podatki o velikosti in organih občine so prikazani v tabeli 1.
Tabela 1: Podatki o velikosti in organih občine
___________________________________________________________________________
Število prebivalcev
8.576
Ustanovitev
1994
Premoženjskopravno stanje
urejeno
Organi občine:
• župan
• podžupan
• občinski svet
• nadzorni odbor
• občinska uprava

(nepoklicno opravljanje funkcije)
(nepoklicno opravljanje funkcije)
(21 članic in članov)
(5 članic in članov)
(28 sistemiziranih, 27 zasedenih delovnih mest)
(medobčinski inšpektorat zaposleni 3,
sistemizirana 3, zasedena 3 delovna mesta)
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Občina Gornja Radgona je samoupravna lokalna skupnost s sedežem v Gornji Radgoni, Partizanska
cesta 13. Občina je pravna oseba javnega prava s pravico do posesti, pridobivanja in razpolaganja z
vsemi vrstami premoženj. Občino predstavlja in zastopa kot zakoniti zastopnik župan.
Na območju Občine Gornja Radgona so ustanovljeni ožji deli občine, ki nimajo statusa pravne
osebe in sicer:
• Krajevna skupnost Črešnjevci-Zbigovci,
• Krajevna skupnost Gornja Radgona,
• Krajevna skupnost Spodnji Ivanjci,
• Krajevna skupnost Negova,
• Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica.
Občina Gornja Radgona je
- ustanoviteljica petih javnih zavodov in javnega podjetja,
- soustanoviteljica treh javnih zavodov in gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo v javno
zasebnem partnerstvu.

2.1.2 Podatki iz zaključnega računa proračuna
Podatki iz zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013 in primerjava z letom
2012 so prikazani v Tabeli 2.
Tabela 2: Primerjava prejemkov in izdatkov zaključnega računa proračuna Občine Gornja
Radgona za leto 2012 in zaključnega računa proračuna za leto 2011
1
Postavka

2
Realizacija v letu
2013 v eur

3
Realizacija v letu
2012 v eur

Bilanca prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: BPO)
5.873.131
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
796.086
Kapitalski prihodki
1.797
Prejete donacije
4.700
Transferni prihodki
1.236.362
Vsi prihodki BPO
7.912.077
Tekoči odhodki
2.758.079
Tekoči transferi
2.918.592
Investicijski odhodki
3.916.897
Investicijski transferi
154.375
Vsi odhodki BPO
9.747.942
Presežek odhodkov nad
-1.835.865
prihodki
Presežek prihodkov nad
odhodki

5.986.560

98

858,816
88.345
22.530
1.783.610
8.739.861
2.493.844
3.120.964
2.017.900
141.524
7.774.232

93
2
21
70
90
110
94
194
109
125

A. Račun finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: RFTN)
3

4
Indeks

965.629

Prejeta vračila danih posojil
Dana posojila

24,833

B. Račun financiranja (v nadaljevanju: RF)
Domače zadolževanje
2.221.980
Odplačilo dolga
535.665
Saldo računa financiranja

1.835.866

1.784
3.331

915.582
-915.582

2.1.2.1 Prihodki proračuna
V letu 2013 so bili skupni prihodki v bilanci A realizirani v višini 7.912.176,77 eur, kar je za
2.559.016,67 eur manj od načrtovanih ali 75,6 % načrtovanih, oz. za 827.784 eur manj kot v letu
2012, kar je 90 % prihodkov v primerjavi z doseženimi v letu 2012.
V nadaljevanju obravnavamo zgolj prihodke, ki primerjalno nekoliko bolj odstopajo od prihodkov
doseženih v letu 2012.
Kapitalski prihodki K72
Kapitalski prihodki so bili realizirani le v višini 1.797 eur , kar predstavlja 3 % od načrtovanih
in 2 % v primerjavi z doseženimi kapitalskimi prihodki iz leta 2012.
Transferni prihodki K74
Transferni prihodki so bili realizirani v višini 1.236.262 eur, kar predstavlja 33 % od načrtovanih in
70 % v primerjavi z doseženimi v letu 2012.
Pojasnilo občine:
1. KAPITALSKI PRIHODKI
Kapitalski prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 88.345,00 eur, v letu 2013
planiranih v višini 70.000,00 eur in realiziranih zgolj v višini 1.797,00 eur. V letu 2013 nam
je uspelo prodati zgolj eno zemljišče, predvsem zaradi nezainteresiranosti in upada
povpraševanja po nepremičninah.
2. PREJETE DONACIJE
V letu 2012 smo prejeli 22.530,00 eur donacij, medtem ko smo v letu 2013 planirali in
prejeli 4.700,00 eur donacij.
V letu 2012 smo v vrednosti 20.000,00 eur prejeli zadnji obrok donacije Dravskih elektrarn
po pogodbi in sicer za igrišče v Spodnji Ščavnici. 2.300,00 eur smo prejeli od podjetja
Projekt- Invest za nakup defibrilatorja in 230,00 eur od SKB banke,prav tako za nakup
defibrilatorja.
V letu 2013 smo prejeli 2.300,00 eur od Avto-moto društva Gornja Radgona za nakup
defibrilatorja, 500,00 eur od podjetja VAR d.o.o. za Festival glasbe in ljubezni, 1.500,00 eur od
Pomurskih lekarn za Festival glasbe in ljubezni in 400,00 eur od KS Gornja Radgona prav tako za
Festival glasbe in ljubezni.
3. TRANSFERNI PRIHODKI
V letu 2012 smo prejeli 1.783.600,0 eur transfernih prihodkov, medtem ko smo jih v letu 2013
planirali v višini 3.702.767,00 eur, realizirali pa v višini 1.236.362,00 eur.
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Transferni prihodki so bili realizirani zgolj 33 % predvsem zaradi tega, ker so bili med planirane
transferne prihodke zajeti prihodki iz naslova sofinanciranja projekta »Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Mure» in sicer iz naslov prejetih sredstev iz državnega proračuna v višini
256.607,00 eur ter iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije iz kohezijskega sklada v višini 1.454.107,00 eur.
Zaradi dinamike izvajanja projekta in posledično porabe sredstev, se prihodki v celotni vrednosti
prenašajo v leto 2014. Nadalje so bila za leto 2013 planirana prejeta predfinancirana sredstva za
projekt »Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja-Vodovodno omrežje–
sistem C« v vrednosti 221.596,96 eur. Sredstva zaradi nedokončanega postopka pridobivanja
dokumentacije s strani Občine Ljutomer nismo dobili. Prihodek planiramo v letu 2014.
V letu 2013 smo planirali za projekt izgradnja nizko energijskega vrtca Gornja Radgona –
Črešnjevci, transferne prihodke v višini 399.813,00 eur. Zaradi spremembe dinamike izvajanja
projekta in posledično porabe sredstev, smo dobili iz tega naslova nakazanih 198.889,63 eur, kar je
za 200.923,37 eur manj od planiranih. Razlika prihodkov se prenaša v leto 2014.
V letu 2013 smo prav tako planirali sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ v vrednosti 289.730,87
eur in jih v letu 2013 nismo dobili. Prihodek se prenaša v letu 2014.

2.1.2.2 Odhodki proračuna
Iz bilance odhodkov, ki so v proračunu razporejeni v skladu z ekonomsko klasifikacijo in v
posebnem delu tudi po programski in funkcionalni klasifikaciji, je razvidno, da so skupni odhodki
bili načrtovani v višini 13.510.691,61 eur, realizirani pa v višini 9.747.942,30 eur, kar je 72,2 % od
načrtovanih.
K40-Tekoči odhodki
Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 2.758.078,59 eur, kar predstavlja 86,2 % od načrtovanih.
K41-Tekoči transferji
Tekoči transferji so bili realizirani v višini 2.918.592,38 eur, kar predstavlja 86,1 % od načrtovanih.
Pri večini transferjev gre za zakonsko določene obveznosti ali z razpisom odobrena sredstva
posameznim subjektom.
K42- Investicijski odhodki
Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 3.916.896,55 eur oziroma 58 % od načrtovanih.
Investicijski odhodki predstavljajo plačila za nakup opreme, izdatke za novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije.
K43- Investicijski transferji
Realizirani v višini 154.374,78 eur in so za 14.062,17 eur manjši od načrtovanih.
V bilanci A je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.835,53 eur.

2.1.2.3. Račun financiranja
V bilanci C oziroma «računu financiranja« se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov .
V letu 2013 se je Občina Gornja Radgona dodatno zadolžila in sicer :
- kratkoročni kredit pri Hypo Alpe Adria Banki za izgradnjo širokopasovnega omrežja v
vrednosti 1.382.000 eur.
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-

dolgoročni kredit pri Hypo Alpe Adri Bank za izgradnjo javne infrastrukture v vrednosti
390.000 eur.
dolgoročna zadolžitev pri Eko skladu za izgradnjo slačilnic na TŠC Trate v vrednosti
109.979,59 eur.
premostitveni kredit v višini 340.000 eur, ki je bil v mesecu decembru 2013 vrnjen.

Odplačilo dolga v letu 2013:
- anuiteto za odplačilo dolgoročnega kredita najetega v letu 2006 in sicer 56.270,80 eur,
- anuiteto za kredit najet v letu 2013 ( za energetsko sanacijo vrtca )
66.666,72 eur,
- anuiteto za kredit najet v letu 2011 (sanacija OŠ Gornja Radgona)
72.727,32 eur.
V proračunu za leto 2013 so bila planirana sredstva za izločanje v proračunsko rezervo v višini
30.000 eur.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih
nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke rezerve.
Po določilih 16. člena Odloka o proračunu občine Gornja Radgona za leto 2013 ima župan
pooblastilo, da razpolaga s sredstvi rezerve do višine 25.000 eur.
V letu 2013 je občinski svet na svoji 14. redni seji dne 06.06.2013 sprejel Odlok o uporabi sredstev
proračunske rezerve za odpravo posledic plazov v Občini Gornja Radgona za leto 2013, na podlagi
katerega so se sredstva porabila v višini 29.443,36 eur.

2.1.3 Informacija o sprejetem in realiziranem proračunu za leto 2013
Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 je bil sprejet na 12. redni seji, dne
20.12.2012 in objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, štev.
75/12 z dne 31.12.2012.
Veljavno sprejet Odlok o proračunu za leto 2013 je bil spremenjen in dopolnjen na 15. redni seji
občinskega sveta, dne 26.09.2013. Spremembe in dopolnitve odloka so bile objavljene v Uradnem
glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih štev. 82/13 z dne 01.10.2013.

2.2 Obrazložitev nadzora
Pravilnost dela poslovanja občine za leto 2013 je Nadzorni odbor ugotavljal tako, da se je preverila
pravilnost izvršitve proračuna za leto 2013 na naslednjih podsegmentih:
• način izvrševanja proračuna, ki zajema sestavo in obrazložitev proračuna ter zaključnega računa
proračuna ter prerazporejanje proračunskih sredstev,
• pregled realiziranih priporočil in predlogov prejšnjih nadzorov,
• bilanca stanja z inventurnim elaboratom na dan 31.12.2013,
• odhodki občine,
• zadolževanje.
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2.3 Ugotovitve
2.3.1 Sestava in obrazložitve proračuna in zaključnega računa proračuna
Po določilih 10. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) sestavljajo proračun splošni
in posebni del ter načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja, posebni del proračuna pa finančni načrt neposrednih uporabnikov.
Proračun mora biti sestavljen po ekonomski, programski in funkcionalni klasifikaciji javno
finančnih prejemkov in izdatkov.
V skladu z določili 13. člena ZJF je dolžnost župana, da predloži občinskemu svetu predlog
proračuna z obrazložitvami.
Po določilih 63. člena ZJF mora župan v mesecu juliju poročati občinskemu svetu o izvrševanju
proračuna za prvo polletje tekočega leta. ZJF v prvem odstavku 63. člena določa vsebino polletnega
poročila, ki mora med drugim vsebovati tudi razloge glavnih odstopanj realizacije v primerjavi s
sprejetim proračunom in predlog potrebnih ukrepov.
Nadzorni odbor je ugotovil:
• Zaključni račun proračuna za leto 2013 je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah,
Zakonu o računovodstvu, Odredbi o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in
odhodkov, Pravilnikom o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov, Zakona o
financiranju občin
• Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar-junij 2013 je bilo
obravnavano na 15. redni seji občinskega sveta dne 26.9.2013.
• Obrazložitev k splošnemu delu ZR proračuna za leto 2013 bo podal župan občine na prvi
naslednji seji Občinskega sveta Gornja Radgona.

2.3.2. Načrtovani in izvršeni prihodki in odhodki proračuna
Po določilih enajstega odstavka 2. člena ZJF lahko neposredni uporabniki prevzamejo obveznosti in
izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen in do višine, ki sta
določena z veljavnim odlokom o proračunu.
S primerjavo nekaterih prihodkov in odhodkov, izkazanih v BPO zaključnega računa proračuna
občine za leto 2012, z načrtovanimi prihodki in odhodki po veljavnem proračunu za leto 2013
nadzorni odbor ugotavlja odstopanja, kar posledično pomeni, da zastavljeni cilji niso doseženi.
Ugotovljena odstopanja med izvršenimi in načrtovanimi prihodki in odhodki so prikazana v Tabeli
5.
Tabela 5: Odstopanje med posameznimi prihodki in odhodki veljavnega odloka o proračunu in
izvršenimi prihodki in odhodki v letu 2013
Proračunska postavka

Davek na premoženje

konto

703

Veljavni
proračun
v eur
725.185
7

Izvršeni
proračun
v eur
727.779

Razlika v
eur
2.594

Indeks

100,3

Prihodki od premoženja
Drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki od
prodaje OS
Prejeta sredstva iz
državnega proračuna in
sredstev proračuna EU
Investicijski odhodki

710
714
720

487.044
226.655
16.500

470.625
215.660
1.797

16.419
11.055
14.703

96,5
95,7
10,9

741

2.733.899

719.795

2.014.104

28,0

42

6.782.534

3.916.897

2.865.637

57,7

Neskladja, ki jih opredeljujejo določila 11.odst. 2. člena ZJF, in določajo, da izvršeni proračun ne
sme biti višji od veljavnega proračuna, nadzorni odbor ni ugotovil.
Na prihodkovni strani je nadzorni odbor pregledal prihodke, ki temeljijo na razpolaganju s stvarnim
premoženjem občine. Temelj razpolaganju s stvarnim premoženjem je Načrt razpolaganja s
stvarnim premoženjem v letu 2013, poimenovan Program prodaje občinskega stvarnega premoženja
v letu 2013, ki je bil sprejet z Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 - na 12.
redni seji občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 20.12.2012, objavljen v uradnem glasilu
Občine Gornja Radgona PREPIH 75/12 z dne 31.12.2012, v katerem je načrtovan znesek na podlagi
okvirno določene cene 196.087,56 eur (10.12.2012). Program prodaje je bil dopolnjen na 13. redni
seji občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 28.2.2013, ko je bila sprejeta Dopolnitev
programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja Radgona – za leto
2013 (1. del) – načrtovan znesek na podlagi okvirno določene cene 52.424,00 eur.
Nadzorni odbor ugotavlja, da je Občina Gornja Radgona razpolagala z zemljišči. S sklenitvijo
prodajne pogodbe št. 3/2013-P, evidentirane s št. 47810-2/2012-U111 z dne 8.1.2013, je prodala
zgolj eno (1) zemljišče in sicer stavbno zemljišče parc.št. 1191/2, k.o. 206 Ivanjševci, z ID znakom
206-1191/2-0. Zemljišču je občinski svet Občine Gornja Radgona s sklepom št. 47810-2/2012U111 z dne 21.12.2012 ukinil status grajenega javnega dobra, s čemer je zemljišče z vpisom v
zemljiško knjigo postalo last Občine Gornja Radgona. Zemljišče je sicer v naravi predstavljalo
funkcionalno zemljišče pri stanovanjskem objektu in je bilo komunalno delno opremljeno.
Zemljišče je Občina Gornja Radgona prodala zasebnemu kupcu v vrednosti 1.613,36 eur. Iz
Kartice finančnega knjigovodstva sledi, da je kupec nakazal kupnino v vrednosti 1.797,36 eur na
TRR občine dne 8.1.2013, pri čemer preplačana razlika v vrednosti 184,00 eur od vrednosti oz. cene
dogovorjene s citirano prodajno pogodbo predstavlja znesek plačila davka na promet nepremičnin
(2 %) in stroške cenitve nepremičnine, ki so bili s pogodbo dogovorjeni v breme kupca. Iz spisne
dokumentacije sledi, da je bilo zemljišče ocenjeno po pooblaščenem sodno zapriseženem cenilcu, ki
je ocenil vrednost zemljišča dne 18.10.2012 v višini 1.613,36 eur.
Prodaja zemljišča je bila opravljena s sklenitvijo neposredne pogodbo in predhodno objavljeno
namere o sklenitvi neposredne pogodbe št. 47810-2/2012-U111 z dne 26.10.2012. Prodaja
predmetnega zemljišča je bila načrtovana v Letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem –
oz. s Programom prodaje oz. Dopolnitvijo programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na
območju Občine Gornja Radgona – za leto 2012 (2. del), sprejet na 10. redni seji občinskega sveta
Občine Gornja Radgona dne 20.9.2012.
Na odhodkovni strani je nadzorni odbor pregledal odhodke, ki temeljijo na pridobivanju stvarnega
premoženjem občine v letu 2013. Temelj pridobivanju stvarnega premoženja je Načrt pridobivanja
stvarnega premoženja v letu 2013, poimenovanem Program nakupa občinskega stvarnega
premoženja v letu 2013, sprejet z Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 - na
12. redni seji občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 20.12.2012, objavljen v uradnem
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glasilu Občine Gornja Radgona PREPIH 75/12 z dne 31.12.2012, v katerem je načrtovan znesek
nakupov na podlagi okvirno določene cene 55.113,60 eur (29.10.2012).
Občina Gornja Radgona je v letu 2013 pridobivala dne 24.10.2013 s sklenitvijo kupoprodajne
pogodbe namesto razlastitve št. 348/2013-P, evidentirane s št. 353-1/2013-U108 z dne 21.10.2013
kupila zemljišče in sicer stavbno zemljišče parc.št. 547/4, k.o. 189 Hercegovščak, z ID znakom
189-547/4-0, od zasebnih kupcev v vrednosti 2.064,00 eur.
Nakup predmetnega zemljišča je izvršen z namenom izgradnje kanalizacije in prečrpališča v okviru
projekta izgradnje kanalizacijskega sistema. Iz spisne dokumentacije sledi, da je bilo zemljišče
ocenjeno po pooblaščenem sodno zapriseženem cenilcu, ki je ocenil vrednost zemljišča dne
21.8.2013 v višini 2.064,00 eur.
Odkup zemljišča je bil načrtovan v Letnem načrtu pridobivanja stvarnega premoženja - s
Programom nakupov oz. Dopolnitvijo programa nakupov občinskega stvarnega premoženja na
območju Občine Gornja Radgona – za leto 2013 (1. del), sprejet na 13. redni seji občinskega sveta
Občine Gornja Radgona dne 28.2.2013. V citiranem Dopolnjenem programu je sicer načrtovana
parcela št. 547/4, k.o. 189 Hercegovščak, ki pa je bila z izvedeno parcelacijo ukinjena in tako je iz
ukinjene nastala tudi parcela št. 547/4, k.o. 189 Hercegovščak.
Občina Gornja Radgona je v letu 2013 s sklenitvijo pogodbe o razlastitvi št. 55/2013-p, evidentirane
s št. 353-1/2013-U108 z dne 24.9.2013 pridobila dne 25.9.2013 zemljišča:
- del parc.št. 737/1, k.o. 208 Negova, z ID znakom 208-737/1-0, v izmeri 32 m2, od zasebnih
lastnikov v vrednosti 253,76 eur.
- del parc.št. 737/3, k.o. 208 Negova, z ID znakom 208-737/3-0, v izmeri 131 m2, od zasebnih
lastnikov v vrednosti 1.038,83 eur.
- parc.št. 769/6, k.o. 208 Negova, z ID znakom 208-769/6-0, v izmeri 93 m2, od zasebnih lastnikov
v vrednosti 737,49 eur.
Skupna vrednost pridobljenih zemljišč (parc. št. del 737/1, del 737/3 in 769/6, vse k.o. 208 Negova)
znaša 2.030,08 eur. Odkup predmetnih zemljišč je izvršen namesto razlastitvenega postopka z
namenom lastninsko pravne ureditve objekta javne infrastrukture – javne ceste. Odkup zemljišča
parc.št. 737/1 in 737/3, obe k.o. 208 Negova, je bil načrtovan v Letnem načrtu pridobivanja
stvarnega premoženja - s Programom nakupov oz. Dopolnitvijo programa nakupov občinskega
stvarnega premoženja na območju Občine Gornja Radgona – za leto 2013 (1. del), sprejet na 13.
redni seji občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 28.2.2013. Iz spisne dokumentacije sledi,
da sta bili zemljišči parc.št. del 737/1 in del 737/3, obe k.o. 208 Negova, ocenjeni po pooblaščenem
sodno zapriseženem cenilcu dne 30.1.2013, ki je ocenil vrednost zemljišča 737/1 v znesku 238,00
eur in zemljišče 737/3 v višini 793,00 eur, skupaj torej 1.031,00 eur. Zemljišče parc.št. 769/6, k.o.
208 Negova je bilo ocenjeno po pooblaščenem sodno zapriseženem cenilcu dne 26.9.2013, ki je
ocenil vrednost zemljišča v znesku 738,00 eur.
Odkup zemljišča (parc.št. 769/6, k.o. 208 Negova) je bil načrtovan v Letnem načrtu pridobivanja
stvarnega premoženja - s Programom nakupov oz. Dopolnitvijo programa nakupov občinskega
stvarnega premoženja na območju Občine Gornja Radgona – za leto 2013 (3. del), sprejet na 15.
redni seji občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 26.9.2013
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona, sprejet na
15. redni seji občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 26.9.2013, objavljen v uradnem
Občine Gornja Radgona PREPIH 75/12 z dne 31.12.2012 je sicer sprejela tudi Program nakupov–
za leto 2013 (2. del) – načrtovan znesek na podlagi okvirno določene cene 31.471,70 eur, vendar
pravnih poslov razpolaganja do konca leta 2013 občina ni sklenila.
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Nadzorni odbor je ugotovil, da izvršeni proračun za leto 2013 ne dosega ciljev veljavnega odloka o
proračunu in sicer v višini 2.559.016,67 eur na prihodkovni strani in v višini 3.762.749,31 eur na
odhodkovni strani.
.

2.3.3 Prerazporejanje proračunskih sredstev
O prerazporeditvah pravic porabe, v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe v
okviru proračunskega uporabnika, odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v primeru
krajevnih skupnosti pa sveti krajevnih skupnosti, ki o tem sproti obveščajo župana. O
prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu ob polletnem poročilu in ob zaključnem računu.
V proračunu se del načrtovanih sredstev vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje posebej. O porabi splošne proračunske
rezervacije odloča župan občine. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo
v finančni načrt neposrednega uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je rebalans proračuna za leto 2013. Prerazporeditve pravic
porabe v posebnem delu proračuna so bile izvedene med področji proračunske porabe v okviru
proračunskega uporabnika, na predlog neposrednega uporabnika in sicer v skupnem znesku
554.771,99 eur.
Nadzorni odbor ugotavlja, da so bile prerazporeditve proračunskih sredstev izvedene v skladu s
predpisi, skladno s 63. členom Zakona o javnih financah. . Vsi sklepi so zgledno urejeni, terminsko
odloženi in podpisani.

2.3.4 Bilanca stanja
Ne glede na to, da bilanca stanja ni obvezna sestavina ZR proračuna občine, so zaradi popolnosti
informacij v Tabeli 4, primerjalno prikazani podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2013 in podatki
iz bilance stanja na dan 31.12.2012.
Tabela 4: Podatki iz bilance stanja
_______________________________________________________________________________
Postavka
31.12.2013
31.12.2012
Indeks
v eur
v eur
_______________________________________________________________________________
Sredstva
_______________________________________________________________________________
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 57.631.388
54.522.3275
105,7
Dobro imetje pri bankah in drugih
finančnih ustanovah
2.498
56.078
4,4
Kratkoročne terjatve, dani predujmi
in varščine
700.436
814.343
86,0
Neplačani odhodki
2.147.864
1.371.585
156,5
_______________________________________________________________________________
Skupaj sredstva
60.482.186
56.764.333
106,5
_______________________________________________________________________________
Viri sredstev
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_______________________________________________________________________________
Kratkoročne obveznosti in pasivne
časovne razmejitve
3.494.004
1.331.461
262,5
Neplačani prihodki
664.584
752.379
88,3
Lastni viri in dolgoročne
finančne obveznosti
56.323.598
54.680.493
103
______________________________________________________________________________
Skupaj viri sredstev
60.482.186
56.764.333
106,5
_____________________________________________________________________________
Inventurni elaborat
Popisne komisije so bile imenovane z odločbami župana številka 410/2-214 (U120), štev.: 410/2214-3 (U120) in štev.: 410/2-214 -3 (U120) z dne 8.1.2014. Popis je bil opravljen po dejanskem
stanju in primerjan s knjigovodskim stanjem v obsegu in po vrednosti na dan 31.12.2013. Poročilo
o stanju sredstev na dan 31.12.2013 in predlogi za odpis dotrajanih sredstev so izdelani pod štev.:
410-2/214 z dne 14.2.2014. Sklep o potrditvi popisa in sklep o odpisu osnovnih sredstev in
drobnega inventarja štev.: 410-2/2014-5 z dne 28.2.2014 je izdal župan Občine Gornja Radgona.
Popisna komisija za popis infrastrukturnih objektov in naprav v lasti Občine Gornja Radgona, ki so
v upravljanju podjetja Mariborski vodovod d.d. je bila imenovana s sklepom župana štev.: 35515/2006-U108 dne 28.1.2014. Komisija je popis infrastrukturnih objektov v lasti občine Gornja
Radgona izvedla po stanju 31.12.2013 dne 29.1.2014, zapisnik štev.: 355-15/2006-U108. Popisna
komisija za popis terjatev obveznosti, gotovine in vrednostnih papirjev je izdelala Poročilo o
popisu.
Na transakcijskem računu občine je na dan 31.12.2013 znesek denarnih sredstev 2.479,93 eur.
Register osnovnih sredstev ni v celoti ažuriran in usklajen. V letu 2013 je izveden popis dela
infrastrukturnih objektov v lasti Občine Gornja Radgona. Po predvidevanjih strokovne službe bo
register osnovnih sredstev možno v celoti uskladiti šele v nekaj letih.

Kratkoročne terjatve do kupcev
V bilanci stanja Občine Gornja Radgona so 31.12.2013 izkazane kratkoročne terjatve konta 120,
konta 143 in konta 176 v znesku 585.959,12 eur. V primerjavi s preteklim letom je znesek nižji za
117.029,54 eur.
Razčlenitev konta 120, 143 in 176 – kratkoročne terjatve
___________________________________________________________________________
Konto
Terjatev
31.12.2013
31.12.2012
13/12
___________________________________________________________________________
12001
Terjatve za najemnine
155.792,07
243.469,53
63,98
12002
Terjatve za najem posl.pros.
3.809,81
47.519,25
8,02
1200
Kupci v državi
129.345,23
149.852,09
86,32
12018
Drugo-Razboršek
3.370,92
3.370,92
100,00
14300
Terjatve do pos.uporab.
22.648,82
17.047,15
132,86
17600
Terjatve do NUSZ
270.992,27
241.729,72
112,10
___________________________________________________________________________
SKUPAJ ODPRTE postavke:
585.959,12
702.988,66
83,35
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Terjatve do kupcev v državi na dan 31.12.2013 znašajo 129.340,23 eur v primerjavi s preteklim
letom so zmanjšane za 13,68%. Od skupnega zneska odprtih postavk 129.340,23 eur na dan
31.12.2013 so zapadle terjatve znašale 28.892,04 eur.
Med zneski zapadlih terjatev so: kupec iz leta 2001 do 2004 3.063,33 eur; kupec iz leta 2008 do
2013 v višini 1.909,93 eur in kupec iz leta 2005 v višini 1.744,29 eur. Ostale odprte postavke po
posameznem kupcu znašajo v povprečju 600,00 eur.
Komisija ugotavlja, da so se v letu 2013 odpisale nekatere terjatve iz naslova najemnin za
stanovanja in poslovne prostore. Na podlagi 23. člena Odloka o proračunu občine Gornja Radgona
za leto 2013 so odpisane terjatve po sklepu župana štev.: 352-1/2013-26-U101 z dne 24.12.2013, v
znesku 18.608,12 eur in na podlagi 20. člena Statuta občine Gornja Radgona po sklepu občinskega
sveta občine štev.: 352-1/2013-U101 z dne 19.12.2013, najemnine za stanovanja v višini 32.106,37
eur in terjatve iz naslova najemnin za poslovne prostore v višini 38.859,56 eur.
V letu 2012 in 2013 je Občina Gornja Radgona v sodelovanju z Centrom za socialno delo Gornja
Radgona pričela postopek za izselitev nekaterih najemnikov stanovanj, zaradi neplačevanja
najemnine in obratovalnih stroškov ter zaradi kršenja hišnega reda in motenja drugih stanovalcev.
Med drugim tudi namernega uničenja stanovanj. Možnost bivanja je bila ponujena v Zavetišču
brezdomcev MOZAIK v Murski Soboti. V letu 2013 je bilo izpraznjenih 5 stanovanj. Stanovanja so
bila zelo uničena. Za obnovo 3 izpraznjenih stanovanj je v letu 2013 nastal strošek Občine Gornja
Radgona v višini 29.541,64 eur. Le stanovanje na naslovu Porabska ul. 2 (najemnik se je izselil
sam) v ni bilo potrebe po obnovi. Vsa ostala izpraznjena stanovanja so bila potrebna obnove in tudi
obnovljena, razen stanovanja na Kerenčičevi ul. 4 še ni obnovljeno. Stroški obnove za ostala 3
stanovanja so znašali: Kerenčičeva ul. 4 v višini 15.292,65 eur, Porabska ul. 4 v višini 7.481,99 eur
in drugo stanovanje Porabska ul. 4 v višini 6.761,00 eur.
Zavetišču MOZAIK je občina prispevala del stroškov za stanovalce izpraznjenih stanovanj in sicer
75,00 eur dne 12.7.2013, v vseh ostalih primerih pa 150,00 eur mesečno po stanovanjski enoti.
Skupaj za leto 2013 je 3.825,00 eur.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev s stanjem 31.12.2013
V bilanci stanja Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2013 so izkazane kratkoročne obveznosti na
kontu 220 v znesku 1.335.298,89 eur. V primerjavi z letom 2012 je znesek višji za 557.348,96 eur
ali 71,64 %.
___________________________________________________________________________
Konto
Obveznost
31.12.2013
31.12.2012
13/12
___________________________________________________________________________
220
Dobavitelji
1.335.298,89
777.949,93
171,64
Seznam odprtih postavk na kontu 220 na dan 31.12.2013 je izdelan po datumih zapadlosti. Od
skupnega salda odprtih postavk v znesku 1.335.298,89 eur je na dan 31.12.2013 zapadlo 927.985,97
eur. Zneski, ki so zapadli v plačilo do 31.12.2013 niso bili v celoti poravnani niti do 28.2.2014.
Neporavnani znesek od zapadlih terjatev na dan 31.12.2013 je 281.631,13 eur.
Pregled prejetih računov
Nadzorni odbor je pregledal finančno dokumentacijo po vložnih številkah, kot sledi:
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vložna št. 130063 - Notarka Danica Hojs, Gornja Radgona za storitve overitev podpisov in
sestava zemljiškoknjižnih predlogov za več zadev, v skupni vrednosti 454,00 eur. Storitev je
bila opravljena 24.1.2013, rok plačila 24.2.2013, plačano je bilo 11.3.2013, znesek je knjižen na
konto 402999;
vložna št. 130064 - Valtex & Co d.o.o. Ljubljana, za nabavo potrošnega materiala v skupni
vrednosti 176,66 eur. Material je bil dobavljen 24.1.2013. Pogodba št. 44/2013-P in letna
naročilnica številka 18/2013-B. Rok plačila 20.2.2014, plačano 4.3.2013, znesek je knjižen na
konto 402001;
vložna št. 130120 - Saubermacher Slovenija d.o.o. Murska Sobota, za storitev prevzema mešane
embalaže za mesec januar 2013 v gospodinjstvih v skupni vrednosti 2.438,18 eur. Storitev je
bila opravljena v obdobju 1.1.2013 do 31.1.2013. Rok plačila 2.3.2013, plačano 22.3.2013.
Koncesijska pogodba in aneks št. 8 (382/2012), znesek je knjižen na konto 402204;
vložna št. 131671 - Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o., za storitve čiščenje javnih površin
za mesec maj 2013 v vrednosti 14.964,46 eur, pogodba 439/2006-P to je letna pogodba za javno
snago in aneks št. 6 za mesec maj 2013. Rok plačila 13.7.2013, plačano 30.9.2013. Znesek je
knjižen na konto 402503;
vložna št. 132425 - Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o., z dne 31.8.2013 za domsko
oskrbo za mesec avgust 2013, v vrednosti 12.308,81 eur - podlaga Zakon o socialnem varstvu.
Rok plačila 4.10.2013, plačano 29.1.2014. Znesek je knjižen na konto 411909;
vložna št. 132784 - Mercator d.d., Center tehnika in gradnja Gornja Radgona, za razni material
v vrednosti 16,85 eur. Naročilnica 16/2013-B, rok plačila 2.11.2013, plačano 30.12.2013.
Znesek je knjižen na konto 402503;
vložna št. 132805 - GTR d.o.o. Gornja Radgona, Panonska 10, za gostinske storitve v vrednosti
182,10 eur. Naročilnica št. 221/2013-S, z dne 30.9.2013. Gostinska storitev se nanaša na
pogostitev delegacije iz Mladenovca. Rok plačila 3.11.2013, plačano 10.12.2013. Znesek je
knjižen na konto 402999.

Pri pregledani finančni dokumentaciji knjiženi na konto 220 je Nadzorni odbor Občine Gornja
Radgona ugotovil: Odredbe za plačilo, ki so priložene k računom ali zahtevkom so izpolnjene z
vsemi potrebnimi podatki in s podpisi potrjene od predlagatelja skrbnika, osebe, ki odredbo
pregleda, predlagatelja odredbe za plačilo in odredbodajalca. Prejete račune, ki jih je Nadzorni
odbor pregledal je občina poravnavala po roku zapadlosti z zamikom od 15 do (v enem primeru) 78
dni.
Pri pregledani finančni dokumentaciji Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti, ki bi vplivale na
nepravilno evidentiranje v poslovnih knjigah na strani dobavitelja in na strani stroškov.
Kratkoročne obveznosti – druge s stanjem 31.12.2013
___________________________________________________________________________
Konto
Obveznost
31.12.2013
31.12.2012
13/12
___________________________________________________________________________
210
Obveznost za čiste plače
31.987,53
31.377,78
101,94
212
Obveznosti za prispevke
10.241,13
9.975,25
102,67
213
Obveznosti za davke
4.002,15
4.087,71
97,91
214
Druge kratk.obv.do zaposl. 4.185,72
3.559,47
117,57
230
Obvez. za obr.dav.in prisp. 12.325,37
17.637,33
69,88
231
Obvez. za obračunan DDV 2.099,00
9.029,58
23,25
234
Druge krat. obvez. iz poslov. 9.899,71
8.623,23
114,80
236
Obvez. do zav. za dav.dajat. 26.544,88
/
/
240,241
Kratkoročne obveznosti do
neposrednih uporab. občine 635.961,24
464.732,38
136,84
13

250

260
280
281
285
299
SKUPAJ:

Kratkoročni krediti
Banka Koper, HYPO Alpe
Adria
1.382.000,00
Kratkor.obvez.iz financ.
364,48
Neplač. davčni prihodki
270.992,27
Nedavčni prihodki
160.036,40
Drugi neplač. prihodki
233.555,02
Pasivne čas. razmejitve
3.960,30
2.788.155,20

/
349,28
/
532.718,50
219.659,79
3.960,30
1.305.710,60

/
104,38
/
30,04
106,32
100,00
213,54

Obveznosti do dobaviteljev in ostale kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2013 so v primerjavi s
preteklim letom višje za 2.039.793,56 eur ali za 97,70 %.
Pojasnila občine:

Po pojasnilu Dominike Fras, vodje oddelka za računovodstvo in finance, so se obveznosti konec
leta 2013 v primerjavi s preteklim letom povečale predvsem zaradi tega, ker s strani države Občina
Gornja Radgona ni dobila do 31.12.2013 povrnjenih sredstev v višini 719.472,28 eur, na katere je
Občina Gornja Radgona računala v letu 2013. Zato so obveznosti v letu 2013 prenesene v leto
2014.
• Sredstva za investicije
289.730,87 eur
• City cooperation
23.750,00 eur
• Sistem C
305.077,52 eur
• Čistilna naprava
100.913,89 eur
_________________________________________________
SKUPAJ :
719.472,28 eur

2.3.5. Odhodki občine
Občina Gornja Radgona je v BPO zaključnega računa proračuna za leto 2013 izkazala odhodke v
znesku 9.747.942 eur, kar je 72,2% načrtovanih.
Navedeni odhodki so predstavljeni v Tabeli 6.
Tabela 6: Odhodki občine v letu 2013
_______________________________________________________________________________
Odhodki
Veljavni proračun
Izvršen proračun
Indeks
v eur
v eur
_______________________________________________________________________________
Tekoči odhodki
2.451.293
2.048.729
83,5
Plače in drugi osebni prejemki
717.971
709..350
98,7
Tekoči transferi
.
3.390.457
2.918.592
86,0
Tekoči investicijski odhodki
6.782.534
3.916.896
57,8
Tekoči invest. transferi
168.437
154.374
91,6
_______________________________________________________________________________
Vsi odhodki
13.510.692
9.747.941
72,2
______________________________________________________________________________
2.3.5.1 Plače in drugi osebni prejemki javnih uslužbencev
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Plače in drugi osebni prejemki javnih uslužbencev v občinski upravi so v BPO zaključnega računa
proračuna občine za leto 2013 izkazani v znesku 709.350 eur in predstavljajo 7,3 % vseh izkazanih
odhodkov občine letu 2013.
2.3.5.1.1 Sredstva za dodatek iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju
rednih delovnih nalog
Dodatek za povečan obseg dela v BPO ZR proračuna za leto 2013 je bil izplačan v znesku 3.790,68
eur, kar predstavlja 0,53 % vseh izkazanih odhodkov za plače in druge osebne prejemke javnih
uslužbencev. V letu 2013 je Skupni znesek za dodatek za povečane obsega dela je v letu 2013
manjši za 46 % v primerjavi z izplačani skupnim zneskom iz leta 2012.
Izplačan dodatek za povečan obseg po 22. e členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v
nadaljevanju ZSPJS) in število prejemnikov teh sredstev v letu 2013 so prikazani v Tabeli 7.
Tabela 7 Sredstva za dodatek za povečan obseg dela in število javnih uslužbencev, ki so v letu
2013 prejeli plačilo za povečan obseg dela
________________________________________________________________________________
Leto 2013
________________________________________________________________________________
Znesek izplačanega dodatka, v eur
3.790,68
Delež dodatka v skupno izplačanih plačah javnih uslužbencev - v %
0,53
Povprečno število zaposlenih v letu 2012
29
Število prejemnikov najmanj 1 mesec v letu
5
Delež prejemnikov najmanj 1 mesec v letu v skupnem število zaposlenih - v %
17,3
Število prejemnikov od 2 do 4 mesece
5
Glede na to, da je namen izplačila delovne uspešnosti za povečan obseg dela racionalno izvajanje
nalog, navajamo naslednje:
•
•
•

vsak mesec v letu 2013 je dodatek za povečan obseg dela prejelo 5 od skupno 29 zaposlenih
javnih uslužbencev ali 17,3 odstotka;
občina je za dodatek za povečan obseg dela v letu 2013 izplačala 3.790,68 eur, kar predstavlja
izplačilo več kot 2 meseca letne plače 33. plačnega razreda (1.679 eur ),
trem uslužbencem je bil dodatek za povečan obseg dela izplačan tri mesece zapored (skupaj v
znesku 732,57 eur).

V 96. členu ZJU je določeno, da se mora za izplačilo dodatka za povečan obseg dela:
• skleniti pisni dogovor med občino in javnim uslužbencem,
• pisna odločitev predstojnika o povečanem obsegu dela.
Nadzorni odbor ugotavlja, da je imela:
občina za izplačilo dodatka za povečan obseg dela v letu 2013 sklenila pisne dogovore z vsemi
javnimi uslužbenci, ki so imeli povečan obseg dela in izdane sklepe podpisane s strani župana
občine.
Predlog za dodelitev dodatka za povečan obseg dela za delavce v oddelku za finance in
računovodstvu za leto 2013 je podala vodja oddelka Dominika Fras.
V predlogu so podrobneje opisana vsa dela, ki so vplivala na obremenjenost posameznega
delovnega mesta.
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Po oceni Nadzornega odbora je bil dodatek za povečan obseg dela izplačan v časovno omejenih
okoliščinah.
Občina je imela načrtovana sredstva na proračunski postavki 060301 konto 400302 – sredstva za
dodatek iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog v znesku
5.000,00 eur. Znesek je bil izplačan v načrtovani višini 3.790,68 eur.
Nepravilnosti pri izplačilu sredstev za dodatek iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju
rednih delovnih nalog nismo ugotovili.
2.3.5.1.3 Dodatek za delo preko polnega delovnega časa
Dodatek za delo preko polnega delovnega časa v BPO zaključnega računa proračuna občine za leto
2013 ni bil obračunan, torej tudi ne izplačan.
2.3.5.1.4 Podjemne pogodbe
Na konto 402902- plačila po pogodbah o delu je knjižen znesek 28.557,24 eur. V rebalnsu
proračuna so bila zagotovljena sredstva v višini 28.800,00 eur.
Dne 21.3.2011 je občina sklenila z Zvonkom Gredarjem, Ivanjski vrh 5, Spodnji Ivanjci podjemno
pogodbo št. 51/2011-P z namenom izvajanja koordinacije v okviru delovanja krajevnih skupnostih,
področja civilne zaščite in področja komunalnih dejavnosti. Pogodba velja do konca mandata
župana. Naročnik plačuje podjemniku za opravljeno delo 400,00 eur neto mesečno oz. bruto 680,66
eur/mesec. Podjemnik ima obveznost, da pred vsakim izplačilom naročniku dostavi poročilo o
opravljenem delu. V letu 2013 je znašalo izplačilo 8.344,68 eur bruto, pri čemer je podjemnik za
vsak mesec pisno poročal o opravljenem delu.
Dne 5. 9.2011 je občina sklenila z Milanom Nekrepom, Partizanska cesta 25, Gornja Radgona
podjemno pogodbo št. 233/2011-P. Pogodba je sklenjena do konca mandata župana. Podjemnik se s
pogodbo zavezuje izvajanja funkcije koordinatorja na področju družbenih dejavnosti. Hkrati je
koordinator pisec kronike občine ter pisec besedil in registriranja pomembnih dogodkov v občini.
Za opravljeno delo prejme koordinator 470,00 eur neto oz. 798,98 eur bruto mesec. V letu 2013 je
znašalo izplačilo 9.795,36 eur bruto. Podjemnik je vsak mesec pisno poročal o opravljenem delu.
Dne 14.3.2011 občina sklenila z Andrejem Husarjem, Vodovodna ulica 6, Gornja Radgona,
podjemno pogodbo št. 45/2011-P. Z aneksom k pogodbi št. 45/2011-P z dne 14.3.2011 se je
veljavnost pogodbe podaljšala do 31.12.2012, z aneksom štev. 23/2013-17 z dne 11.01.2013 se je
pogodba podaljšala do 31.12.2013. Podjemnik opravlja za naročnika oz. za potrebe župana in
občinskega sveta Občine Gornja Radgona strokovne naloge pravnega svetovanja. Za opravljeno
delo je pogodbeno dogovorjeno plačilo neto 500,00 eur oz. bruto 849,69 eur/na mesec. V letu 2013
je znašalo izplačilo 10.417,20 eur bruto. Podjemnik je vsak mesec pisno poročal o opravljenem
delu.

2.3.5.1.5 Prejemki zunanjim sodelavcem
Na kontu 402938-prejemki zunanjim sodelavcem je knjižen znesek 15.768,00 eur.
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Občina je z družbo Kooperativa, poslovne storitve z.o.o., Trstenjakova 8,9250 Gornja Radgona,
sklenila pogodbo o poslovnem sodelovanju na področju finančnega svetovanja in aktivnosti pri
intenzivni izvedbi projekta odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne vode v Občini Gornja
Radgona, kakor tudi izgradnje manjkajočega sistema javnega kanalizacijskega omrežja na področju
Občine Gornja Radgona, vključno s centralno čistilno napravo v Gornji Radgoni.
Pogodba je bila sklenjena za določen čas in sicer za obdobje enega leta od 28.08.2012 do
28.08.2013. Naročnik je s to pogodbo in v času trajanja te pogodbe prevzel naslednje obveznosti do
Kooperative z.o.o., da:
- zagotovi ustrezni prostor za opravljanje dela s tehnično podporo v okviru prostorov Občine
Gornja Radgona ali na terenu,
- izvede plačilo v pogodbeno določenem roku za opravljeno delo glede na predhodno potrjeno
mesečno poročilo o opravljenem delu s strani direktorja občinske uprave, po urni postavki, v
višini 54,00 eur plus DDV. Poročilo je bila Kooperativa z.o.o. dolžna dostaviti do 5 dne v
mesecu za pretekli mesec.
V letu 2013 so bili prejeti naslednji računi in sicer:
Vlož.
številka
122867
123226
123742
123848
131917
132346
132765

Številka računa
2012-014
2012-015
2012-017
2012-018
2013-005
2013-016
2013-008

Za obdobje

Število oprav.ur

september 2012
oktober 2012
november 2012
december 2012
januar-marec 2013
april-junij2013
julij-avgust 2013

Netto znesek DDV
eur
50
2.700,00
540,00
49
2.646,00
529,20
35
1.890,00
378,00
20
1.080,00
216,00
67
3.618,00
723,60
33,50 1.809,00
397,98
30,50 1.647,00
362,34

Skupaj
eur
3.240,00
3.175.20
2.268,00
1.296,00
4.341,60
2.206,98
2.009,34

Znesek brez DDV znaša skupaj 15.390,00 eur.
Na kartici glavne knjige konta 402938 ni bil storniran znesek 378,00 eur DDV od računa štev
123742 v bruto znesku 2.268,00 eur.
Po zagotovilu vodje oddelka za računovodstvo in finance in v pogledom v obračun DDV je bil
DDV v znesku 378,00 eur naknadno pravilno knjižen in upoštevan kot odbitni DDV v knjigi
davkov.
Nadzorni odbor je pri pregledu dokumentacije ugotovil, da so računi za mesec september, oktober
in november za leto 2012 knjiženi in plačani v letu 2013. Pri plačilu obveznosti iz proračuna občina
ni upoštevala pogodbeno določenih plačilnih rokov.
2.3.5.1.6 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve
Na kontu 402008- računovodske, revizijske in svetovalne storitve je knjižen znesek 6.268,00 eur.
Pod vložno številko 131186 je knjižen račun štev. 45/2013 z dne 07.05.2013 za izvedbo notranje
revizije poslovanja za leto 2012 Občine Gornja Radgona v znesku 4.560,00 eur. K računu je
priložena naročilnica štev. 65/2013 z dne 18.03.2013. Račun je bil plačan 10.07.2013.
Pod vložno številko 132925 je knjižen račun štev. 2013/202 z dne 11.10.2013 v znesku 1.400,00
eur plus 22% DDV v znesku 308,00 eur v skupnem znesku 1.708,00 eur. K računu je priložena
naročilnica štev. 241/2013-S z dne 07.10.2013. Strošek je nastal za izdelavo izbora najugodnejšega
kreditodajalca za najem kredita za Občino Gornja Radgona. Račun je bil plačan 11.12.2013.
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Konto 402 920 sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev je knjižen znesek 36.099,36 eur
predstavlja v osnovi evidentiranje stroškov:
a) pravnega zastopanja,
b) sodnih postopkov (izvršilni in pravdni postopki; upravni spori),
c) revizijskih postopkov,
d) notarskih storitev.
Iz Kartice finančnega knjigovodstva – konto 402920 - 920 »sodni stroški, storitve odvetnikov in
notarjev« je evidentirana letna poraba v višini 36.099,36 eur. Razčlenitev stroškov na
obravnavanem kontu kaže, da so stroški storitev odvetnikov (zastopanje) znašali 24.918,69 eur,
ostali stroški v višini 11.180,67 eur pa predstavljajo stroške notarskih storitev. Nadzorni odbor je
zato pregledal posamezna izplačila na naslednjih proračunskih postavkah:
- PP 040304 dne 1.2.2013 odredba št. 103 130077 (018-395/2012-7) - povrnitev stroškov
postopka pravnega varstva v znesku 10.000,00 eur , zaradi plačila stroškov pravnega varstva
družbi GVO d.o.o., ponudniku storitev projekta izgradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja
- PP 040304 dne 1.2.2013 odredba št. 103 130078 (018-395/2012-7) - povrnitev stroškov
postopka pravnega varstva v znesku 10.984,00 eur, zaradi plačila skupaj torej 20.984,00 eur,
zaradi obveznosti plačila, ki ga je v revizijskem postopku Državna revizijska komisija s Sklepom
št. 018-395/2012-7 z dne 17.1.2013 naložila Občini Gornja Radgona
- PP 040304 dne 20.3.2013 odredba št. 103 130544 (00011-0030) - pravno zastopanje odvetnika
Andreja Husarja v znesku 2.116,51 eur, zaradi plačila stroškov zastopanja v pravdni zadevi št.
P 116/2010-27 z dne 27.2.2013, ki se je zaključila z umikom tožbenega zahtevka tožečih strank
zoper občino kot toženko po opravljenih 3 narokih.
- PP 040304 dne 9.5.2013 odredba št. 103 130810 (7-2013) - pravno zastopanje odvetnika
Primoža Hohnjeca v znesku 450,00 eur, zaradi plačila stroškov pravnega zastopanja in
svetovanja v upravnem sporu glede odprave odločbe o dodelitev nepovratnih sredstev za
»Energetsko sanacijo javnih stavb« za objekt OŠ Gornja Radgona ter urgenca v zvezi z
izplačilom nepovratnih sredstev za obnovo gasilskih domov (nar.št. 63/2013-S z dne 6.3.2013).
- PP 040304 dne 30.5.2013 odredba št. 303 131350 (41168-200328) - pravdni stroški v znesku
468,18 eur na temelju vložene tožbe v gospodarskem sporu »prevoz otrok na nevarnih poteh«
opr.št. VIII Pg 540/2008 med Občino Gornja Radgona in Republiko Slovenijo / Ministrstvom
za šolstvo in šport. Postopek zaključen z umikom tožbe.
- PP 040304 dne 16.7.2013 odredba št. 103 131396 (16-2013) - pravno zastopanje odvetnika
Primoža Hohnjeca v znesku 450,00 eur, zaradi plačila stroškov pravnega zastopanja in
svetovanja v upravnem sporu glede odprave druge odločbe o dodelitev nepovratnih sredstev za
obnovo gasilskih domov v Občini Gornja Radgona (nar.št. 110/2013-S z dne 22.5.2013).
- PP 040304 dne 21.10.2013 odredba št. 103 132424 (40-2013) - pravno zastopanje odvetnika
Primoža Hohnjeca v znesku 450,00 eur, zaradi plačila stroškov pravnega zastopanja in
svetovanja v upravnem sporu glede odprave sklepa o ne dodelitvi nepovratnih sredstev za
»Energetsko sanacijo javnih stavb« (nar.št. 360-172/2013/7 z dne 23.7.2013 za objekt OŠ Gornja
Radgona in preveritev možnosti pritožbe za gasilski dom Zbigovci.
18

Občina Gornja Gadgona je dne 20.8.2013 sklenila z odvetnikom Primožem Hohnjecom iz Maribora
Dogovor o višini odvetniške nagrade za opravljanje pravnih storitev z dne 20.8.2013.
Dogovor je sklenjen brez določila o trajanju b sklenjenega dogovora, vendar z namenom pravnega
zastopanja in svetovanja v upravnih sporih pred upravnim sodiščem v sporih v zvezi sofinanciranja
obnove gasilskih domov in energetske obnove šol.
2.3.5.2 Tekoči transferi
Konto 410299 – Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Pravna podlaga - Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona,lokalni časopis
Prepih št. 26/7 z dne 01.10.2007)
Finančna sredstva se dodeljujejo upravičencem za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona, v okviru postavke, v postopku javnega razpisa,
na podlagi določil Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Gornja Radgona. Občina je za skupne programe kmetijstva v letu 2013
namenila sredstva v višini 20.000 eur. Sredstva se dodeljujejo kot državna pomoč v skladu z
Uredbo komisije (ES) št.1857/2006.
Občina Gornja Radgona je sklenila dne 23.09.2013 pogodbo št. 335/2013-P o dodelitvi državne
pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona, s prosilcem oz. prejemnikom
Francem Kocbekom,Orehovski vrh št. 27 ,Gornja Radgona v višini 4.973,00 eur, iz naslova
pomoči pri odpravi zemeljskega plazu.
Nadzorni odbor je pri pregledu dokumentacije ugotovil naslednje:
- prejemnik se je prijavil v zakonitem roku na razpis (razpis objavljen v lokalnem časopisu
Prepih) Občine Gornja Radgona za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Gornja Radgona za leto 2013;
- v skladu z zahtevami javnega razpisa je prejemnik vložil zahtevo za dodelitev nepovratnih
sredstev ter predložil vso potrebno dokumentacijo;
- strokovna komisija Občine Gornja Radgona je ugotovila, da prejemnik izpolnjuje vse
predpisane kriterije za dodelitev nepovratnih sredstev po navedenem razpisu.
Občina Gornja Radgona je izdala Sklep št. 137/2013 o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Gornja Radgona, v višini 4.973,00 eur (pomeni 40 %
predračunske vrednosti sanacije plazu). Sklep je odobril in podpisal župan dne 29.08.2013,
izplačilo pa je bilo izvršeno dne 14.11.2013. Pri pregledu vse dokumentacije je bilo ugotovljeno,
da je le-ta zgledno urejena,in da so vsi postopki odobritve nepovratne finančne pomoči bili
opravljeni pregledno in zakonito.
Nadzorni odbor je tudi pregledal pogodbo št. 334/2013-P za dodelitev nepovratne finančne pomoči
za razvoj kmetijstva in podeželja s prosilko Marijo Žižek iz Negove št. 71, v višini 1.476,00 eur
Ob pregledu je nadzorni odbor ugotovil, da so bili vsi postopki pregleda in obravnave zahtevane
dokumentacije, kakor tudi postopki odobritve pomoči, opravljeni pregledno in zakonito.
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Občina Gornja Radgona je za leto 2012 na podlagi veljavnega odloka objavila javni razpis za
sofinanciranje programov kmetijskih društev v Občini Gornja Radgona. Na razpis se je v
zakonitem roku, to je do 11.06.2012, prijavilo Čebelarsko društvo Peter Dajnko, Norički vrh št.
24, Gornja Radgona in zaprosilo za sredstva v višini 3.223,45 eur.
Občinska komisija je v skladu z merili javnega razpisa za sofinanciranje programov kmetijskih
društev ugotovila popolnost vložene vloge ter v skladu s predpisanimi merili ocenila in ovrednotila
izpolnjevanje kriterijev. Po vrednotenju vloge je čebelarsko društvo prejelo za:
- članstvo in podmladek
72 točk
- delovanje društva
60 točk
- aktivnosti
530 točk
- projekti
0 točk
SKUPAJ
622 točk
S strani Občine Gonja Radgona je bila določena vrednost točke 1.894 eur.
S sklepom št. 93/2012 z dne 11.07.2012 so bila Čebelarskemu društvu Peter Dajnko dodeljena
sredstva v višini 1.253,80 eur.
Pri pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je občinska komisija pravilno pregledala in
ocenila vlogo ter s sklepom o dodelitvi sredstev dodelila sredstva v skladu s kriteriji. Na podlagi
sklepa je bila sklenjena pogodba št. 291/2012 o sofinanciranju programov Čebelarskega društva
Peter Dajnko za leto 2012. Sredstva so bila iz proračuna Občine Gornja Radgona nakazana društvu
03.01.2013 in so evidentirana v proračunu za leto 2013.
Vsi dokumenti, ki se nanašajo na sofinanciranje Čebelarskega društva Peter Dajnko so zgledno
urejeni, vsi postopki pa zakonito in pravno pravilno vodeni in izpeljani.
KONTO 411900- regresiranje prevozov v šolo
Občina Gornja Radgona je v mesecu juliju 2012 izvedla postopek oddaje javnega naročila po
metodi odprtega postopka, v skladu z določili 25. člena Zakona o javnem naročanju, za izvajanje
storitev prevoza šolskih otrok in mladine v Občini Gornja Radgona.
Izvedba javnega naročila je bila objavljena na portalu javnih naročil ter v uradnem listu EU in
sicer kot:
- 1. relacija Osnovna šola Gornja Radgona
- 2. relacija Osnovna šola Negova
Izvajalec se je izbiral po sistemu najcenejšega ponudnika Za relacijo 1, to je Osnovna šola Gornja
Radgona se je na razpis prijavilo le podjetje ARRIVA Štajerska d.d. iz Maribora in bilo izbrano z
dnevno ceno prevoza 441,68 eur vključno z DDV. Pogodba je bila sklenjena 31.08.2012 za
obdobje 3 let.
Za relacijo 2 - Osnovna šola Negova sta se na razpis prijavila dva avtobusna prevoznika in sicer
družbi :ARRIVA Štajerska d.d. Maribor in GORICE PROMET d.o.o. iz Lenarta. Po prejetih
ponudbah prevoznikov je bil s strani strokovne komisije izbran avtobusni prevoznik GORICE
PROMET d.o.o., Nikova 6, Lenart, z dnevno ceno izvedbe storitve prevoza 500,00 eur z
vključenim DDV. Pogodba je bila sklenjena 30.08.2012 za obdobje 3 let.
V letu 2013 je od 01.01.2013 do 31.12.2013 Občina Gornja Radgona izplačala za izvedbo storitev
prevoza šolskih otrok in mladine 160.108,71 eur. Pri pregledu dokumentacije je ugotovljeno, da
sta oba prevoznika izstavljala račune za opravljene prevoze mesečno, v skladu s sklenjeno
pogodbo ter da so vsi računi pravilno pregledani in odrejeni v izplačilo.
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Konto 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.
Občina Gornja Radgona je v letu 2013, to je za obdobje od 01.01.2013 do 31.12,2013 namenila za
plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 978.587,62 eur. V letu 2012 je
občina v ta namen izplačala 988.974,31 eur.
Pri pregledu dokumentacije je razvidno, da plačuje Občina Gornja Radgona razliko med ceno
programov v vrtcih in zmožnostmi plačila staršev tudi v 12 drugih občin v R Sloveniji. Znesek oz.
razlika, ki jo Občina Gornja Radgona plačuje v druge vrtce v R Sloveniji je 116.262,00 eur
Najbolj oddaljeni vrtec, kjer se izvršuje plačilo je v Ajdovščini. Plačilo v druge občine se zadnja
leta zmanjšuje, saj je občinska uprava začela sistematično ugotavljati in ukrepati v vseh primerih,
kjer so v preteklosti ugotovili poskus izigravanja plačila in sicer na način, da niso odjavili svojega
stalnega prebivališča v Občini Gornja Radgona..
Pri pregledu dokumentacije o plačilih v druge vrtce je ugotovljeno da so bila s strani strokovnih
služb na občini vsa plačila korektno in zakonito izvedena in tudi temeljito pregledana.
Konto 411999 – drugi transferji posameznikom in gospodinjstvom
Pravna podlaga - Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 104/2000, 94/2002 in 43/2008).
V letu 2013 je bilo za pomoč posameznikom in gospodinjstvom podeljenih 11.294,73 eur. V letu
2012 je občina v ta namen podelila 33.454,68 eur. Transferji posameznikom in gospodinjstvom
obsegajo naslednje pomoči:enkratna denarna pomoč za letovanje otrok, enkratna denarna pomoč
za materialno ogroženost, subvencioniranje šole v naravi, pogrebne storitve, enkratna denarna
pomoč za nakup šolskih potrebščin.
Enkratna denarna pomoč se dodeljuje izključno staršem oz. njihovim otrokom na predlog
pristojnega zavoda, v skladu z veljavnimi predpisi in vzpostavljenimi evidencami o dodeljevanju
pomoči staršem in otrok s strani države. Pogrebne storitve se plačujejo za umrle, kateri niso imeli
svojcev ali sorodnikov, ki bi bili zmožni plačila pogrebnih storitev.
Primerjava transferjev plačil enkratne denarne pomoči v letu 2012 in 2013, znižanje za skoraj dve
tretjini je lahko zaskrbljujoča, saj tako država kot občina varčuje na socialno šibkem prebivalstvu.
Dokumentacija v zgoraj omenjenem transferju je zgledno urejena. Vsako izplačilo enkratne
denarne pomoči je skrbno in vestno arhivirano, opremljeno z vsemi upravnimi akti, izplačila so
korektno in pravočasno opravljena.

2.3.5.3. Delni tekoči in investicijski odhodki
Občina Gornja Radgona je sredstva za rekonstrukcije in adaptacije načrtovala za leto 2013 na kontu
420402 v skupni vrednosti po rebalansu proračuna 5.513.610,00 eur.
PP 130266-Modernizacija cesta JP704721 Trotkova-Negovski vrh-Štajngrova
V letu 2012 je Občina Gornja Radgona modernizacijo ceste JP704721 izvedla na podlagi postopka
javnega naročila po metodi zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 30. člena ZJN-2. Občine je dne
19.10.2012 sestavila končno poročilo o oddaji javnega naročila. Ocenjena vrednost javnega naročila
znaša 100.000,00 eur brez DDV. Ocenjena vrednost javnega naročila je bila določena na osnovi
projektantskega poročila. Občina je objavo izvršila 14.11.2012 pod številko JN 12310/2012.
Predmet ponudbe »Izgradnja občinske ceste v Občini Gornja Radgona in Občini Benedikt JP
704721-Trotkova-Negovski vrh-Štajngrova«.
Po uradni objavi je občina prejela 2 ponudbi in sicer družb:
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- Asfalti Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj, s ponudbeno ceno 109.012,18 eur z DDV
in
- CP Murska Sobota d.d., Lipovci 256b 9231 Beltinci, s ponudbeno ceno 110.319,02 eur z DDV.
Izbran je bil najugodnejši ponudnik - družba Asfalti Ptuj d.o.o. s ponudbeno ceno 109.012,18 eur z
DDV.
Utemeljeni razlogi za izbiro ponudbe: v skladu z razpisno dokumentacijo je naročnik kot
najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno. Ponudba izbranega ponudnika
je v skladu s 16. točko 2. člena ZJN-2 popolna. Nobena ponudba ni bila izločena.
V skladu s pravili razpisne dokumentacije je bila z družbo Asfalti Ptuj d.o.o. sklenjena gradbena
pogodba štev .345/2012 z dne 09.11.2012. Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe znaša po
predračunu štev. 803/2012 z dne 20.09.2012 90.843,48 eur neto oz. 109.012,18 eur z DDV. Rok za
izvedbe maj 2013.
K osnovni pogodbi sta bila sklenjena dva (2) aneksa in sicer:
- Aneks št .1 z dne 29.05.2013 s katerim se je rok izvedbe podaljša do 30.06.2013.
- Aneks štev. 2 z dne 22.11.2013
Predmet tega aneksa so »več dela«, ki so ugotovljena s končnim obračunom izvedenih del pri
izvedbi projekta » Modernizacija ceste JP 704721«. Predračun »več del« je sestavni del aneksa.
Naročnik s tem aneksom na podlagi dejansko opravljenih del po pogodbenem popisu ( potrjenih s
strani nadzornega organa ) ugotavlja vrednost »več del« pri izvedbi projekta JP 704721 skupaj z 22
% DDV za 22.250,69 eur.
Tako znaša skupna vrednost osnovne pogodbe, vključno z aneksom št. 2, 131.262,87 eur.
Občina Gornja Radgona je dne 11.05.2012 sklenila z Občino Benedikt pogodbo o kritju
sorazmernega dela stroškov za modernizacijo javne poti JP 704721 Trotkova-Negovski vrhŠtajngrova.
Pogodbeni strani ugotavljata, da:
- je Občina Gornja Radgona v letu 2012 investitor javne poti JP 704721,
- obstaja obojestranski interes, da se modernizira trasa ceste, v dolžini 910 m v Občini Gornja
Radgona 264,81 m in v Občini Benedikt 645,19 m.
- bo sofinancer poravnal sorazmerni delež stroškov v skladu s pogodbo.
Sofinancerski delež sofinancerja znaša 50 % od celotne vrednosti investicije. Sofinancer bo stroške
investicije izbranemu izvajalcu poravnal v letu 2013. Po končani investiciji bo vsaka pogodbena
stranka prejela končno situacijo.
Občina Gornja Radgona in Občina Benedikt sta dne 20.09.2013 podpisale aneks št. 1 zaradi nove
dolžine modernizacije odseka ceste in sicer Občina Benedikt 16,8 % od osnovne pogodbe
109.012,14 eur.
Občina Benedikt dodatnih del po aneksu štev 2 ni priznala.
Pojasnila občine:
Ugotovitveno poročilo o prekoračitvi del pri modernizaciji JP 704721 Trotkova - Negovski Vrh Štajngrova. Na podlagi ugotovitvenega poročila je bil pripravljen aneks št. 2 in izdana končna
situacija.
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Po osnovni pogodbi je bila predvidena trasa v dolžini 900 m. Ker pa se Občina Benedikt ni uspela
dogovoriti s stranko o posegu na njeno zemljišče po katerem poteka del kategorizirane ceste v
dolžini 180 m, je prišlo do spremembe projekta, tudi na pobudo krajanov, ki živijo ob tej cesti, da se
uredi drugi del trase, ki prej ni bil zajet v osnovni pogodbi. S spremembo trase se je zagotovila
boljša povezava, ki je bila onemogočena s strani stranke, ki ni dovolila posega v njeno zemljišče.
Spremenjena trasa je v dolžini 209 m. Občina Benedikt ni pristala, da bi financirala novo traso v
dolžini 209 m (ni v njihovem interesu), zato je bil pripravljen Aneks št. 1 k pogodbi o kritju
sorazmernega dela stroškov za modernizacijo JP 704721 (v prilogi). Tako je Občina Benedikt
sofinancirala modernizacijo ceste v dolžini 710 m oziroma v višini 46.8% (po osnovni pogodbi 50.0
%).
Zaradi neizvedene trase v dolžini 180 m in spremembe trase v dolžini 209 m se je pojavilo več del
(razvidno iz ugotovitvenega poročila), je bil pripravljen aneks št. 2 in na podlagi tega tudi končna
situacija.
Občina Gornja Radgona je dne 28.10.2012 podpisala pogodbo štev. 345/2012 za izvajanje
strokovnega gradbenega nadzora nad modernizacijo cest za leto 2012 z g. Ivan Ipša s.p. Dijaška
ulica 6, Murska Sobota za nadzor modernizacije ceste JP 704721 v vrednosti 2.016,00 eur z DDV.
Pooblaščeni izvajalec gradbenega nadzora Ipša Ivan s.p. Murska Sobota je dne 08.07.2013 poslal
Občini Gornja Radgona račun št. 8/2013 za izvedbo gradbenega nadzora pri modernizaciji ceste
JP0704721 v vrednosti 1.030,00 evrov. Račun je bil poravnan 14.08.2013. Ugotovitveno poročilo o
prekoračitvi del je podal nadzornik za izvajanje strokovnega gradbenega nadzora g. Ivan Ipša. V
svojem poročilu nadzornik utemeljuje z razlog, ki so identični razlogom, ki jih občina navaja v
svojem pojasnilu (v prejšnjem odstavku).
PP 1302103 konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije
Modernizacija LC 104051 G. Radgona – Norički vrh
Občina Gornja Radgona je na svoji 12. redni seji, dne 20.12.2012 v prvem branju sprejela Temeljni
razvojni načrt za leto 2013, 2014, 2015 in 2016 in umestila v načrt projekt »Modernizacija LC
104051 G. Radgona – Norički vrh«. V letu 2013 je za projekt »Modernizacija LC 104051 G.
Radgona – Norički vrh« namenila 200.000,00 eur, v ostalih treh letih pa po 270.000,00 eur/leto. Na
svoji 15. redni seji z dne 26.09.2013 je v Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka zmanjšala
vrednost izgradnje na 186.000,00 eur. Na svoji 16. redni seji, dne 19.12.2013, je Občina Gornja
Radgona v Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka sprejela zmanjšanje sredstev v letu 2014
na 50.000,00 eur, medtem, ko so načrtovana sredstva za leto 2015 in 2016 ostala nespremenjena.
Občina Gornja Radgona je pod štev. 371-1/2013-U109-133, dne 12.03.2013, izdala javno naročilo
in sklep štev. 4/2013-JN. Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 387.466,00 eur brez DDV.
V proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 so bila zagotovljena sredstva na PP 1302103 in
kontu 420402 v višini 166.666,00 eur. Razlika do končne vrednosti v višini 220.800,00 eur so
načrtovana in zagotovljena v proračunu za leto 2014.
Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu pod štev. JN 3112/2013, dne 19.03.2013, javno
odpiranje pa je bilo opravljeno 06.05.2013. Pravočasno so bile vložene in prispele 4 ponudbe,
naslednjih družb:
- SGP Pomgrad d.d. Murska Sobota v vrednosti 370.494,80 eur z DDV
- Legartis d.o.o. Lendava
v vrednosti 384.774,56 eur z DDV
- Komunala Slovenske gorice d.o.o. v vrednosti 357.028,69 eur z DDV
- Asfalti Ptuj d.o.o.
v vrednosti 402.955,52 eur z DDV.
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Najugodnejša ponudba z najnižjo ponudbeno ceno je bila ponudba družbe Komunala Slovenske
gorice d.o.o., v vrednosti 357.028,69 eur.
Občina Gornja Radgona in družba Komunala Slovenske gorice d.o.o. sta sklenili pogodbo štev.
219/2013-P, dne 07.06.2013, na osnovi predračuna štev. 289/13-MV, v vrednosti 357.028,69 eur.
Rok za izvedbo izgradnje II. faze ceste je do konca meseca julija 2014.
Dne 01.10.2013 sta občina in izbrana družba sklenili aneks štev. 1 k pogodbi iz razloga podaljšanje
končnega roka izgradnje I. faze do 31.10.2013, zaradi neugodnih vremenskih razmer.
Za opravljena dela so bile izdane tri začasne situacije v mesecih julij, avgust in september 2013 in
končna situacija v mesecu oktobru 2013. Do konca meseca oktobra 2013 so bila obračunana in
porabljena sredstva v višini 181.121,45 eur. Vse situacije so podpisane in evidentirane in plačane z
manjšim časovnim zamikom od valute. Izvajalec del pa tudi ni zahteval plačila zakonitih zamudnih
obresti.
PP 130690 kto 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije
Projekt »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS
Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica«.
Občina Gornja Radgona se je na svoji 4. redni seji dne 30.03.2011 v Odloku o proračunu za leto
2011 in Temeljnem razvojnem načrtu za leto 2011 odločila za načrtovanje in izvedbo projekta
»Izgradnje širokopasovnega omrežja«. Občina je namenila v letu 2011 za izgradnjo sredstva v
znesku 665.502,00 eur in v letu 2012 v vrednosti 716.853,00 eur.
Na svoji 6. redni seji, dne 26.09.2011, je občina v Odloku o spremembah in dopolnitvah proračuna
za leto 2011, načrtovala sredstva v višini 22.920,00 eur in v letu 2012 1,382.355,00 eur. Na 8. redni
seji, dne 26.01.2012, je občina v Odloku o proračunu za leto 2012 načrtovala 1,359.435,00 eur in na
svoji 10. redni seji, dne 20.09.2012, v Odloku o spremembah in dopolnitvah proračuna za leto 2012,
zmanjšala znesek na 450.000,00 eur. Razlika načrtovanih sredstev so bila prenesena v leto 2013 v
višini 909.435,00 eur. Na svoji 12. redni seji, dne 20.12.2012, ob sprejemu proračun občine za leto
2013, je Občina Gornja Radgona v letu 2013 namenila za izgradnjo širokopasovnega omrežja
1,364.378,00 eur. Do leta 2013 je bilo za omenjeni projekt porabljenih 17.977,00 eur. Občina je na
svoji 15. redni seji, dne 26.09.2013, vrednost izgradnje širokopasovnega omrežja ponovno potrdila
v višini 1,364.378,00 eur. Načrtovana sredstva so delno sofinancirana iz Evropske unije in sicer v
višini 1,382.355,00 eur.
Občina Gornja Radgona je objavila javni razpis na portalu štev. JN1410/2012 dne 06.02.2012 in
JN2213/2012 dne 29.02.2012. Prijavile so se družbe GVO d.o.o. Ljubljana, FMC sistemski
integratol d.o.o. Ljubljana, Telemach Rotovž d.d. Maribor ter s skupno ponudbo družbi Komunala
Slovenske gorice d.o.o. in Bavaria – IT d.o.o.
Odpiranje ponudb je bilo 10.09.2012. Po prvem izboru najugodnejšega ponudnika je bila izbrana
družba Telemach Rotovž d.d. Maribor. Družbi GVO d.o.o. Ljubljana in FMC d.o.o. Ljubljana,
katerih ponudbi nista bili izbrani, sta zahtevali vpogled v izbrano ponudbo, kar jima je bilo
omogočeno dne 8.11.2012. Dne 12.11.2012 je družba GVO d.o.o. Ljubljana pri naročniku vložila
zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku, zoper obvestilo o izbiri najugodnejšega
ponudnika. Dne 13.11.2012 je družba FMC d.o.o. Ljubljana pri naročniku prav tako vložila
zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku, zoper obvestilo o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
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Kot vzrok za zahtevek za revizijo sta družbi navedli, da pri izbiri najugodnejšega ponudnika
komisija ni pravilno točkovala priloženih referenc. Dne 13.11.2012 je bil izdan zahtevek za revizijo,
zoper odločitev o oddaji javnega naročila skladno s 15. členom in v zvezi s 24. členom. Zakona o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št.43/2011). Vlagatelji so zahtevali
razveljavitev obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika. Dne 30.11.2012 je Občina Gornja
Radgona, v skladu s postopkom revizije, posredovala vso dokumentacijo Državni revizijski
komisiji.
Na podlagi sklepa štev. 018-395/2012-7 z dne 17.01.2013 Državne revizijske komisije je bila
Občina Gornja Radgona dolžna plačati stroške za povrnitev postopka pravnega varstva v višini
10.000,00 eur prvemu vlagatelju, to je družbi GVO d.o.o. Ljubljana in 10.984,00 eur drugemu
vlagatelju, to je podjetju FMC d.o.o. Ljubljana. Dne 28.01.2013 je Občina Gornja Radgona izdala
dopis oziroma obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb in o ponovnem novem razpisu. Dne 05.02.2013 je
bil ponovni razpis dokumentacije za pripravo ponudb za izgradnjo širokopasovnega omrežja.
Prispele so tri ponudbe in sicer družb:
- Telemach Rotovž d.d. Maribor v vrednosti 1,408.440,00 eur z DDV,
- FMC d.o.o. Ljubljana
v vrednosti 1,405.012,72 eur z DDV,
- GVO d.o.o. Ljubljana
v vrednosti 1,399.994,15 eur z DDV.
Dne 19.2.2013 je bilo pod štev. 381-1/2010-U-103 izdano obvestilo o izbiri najugodnejšega
ponudnika, da je za najugodnejšega ponudnika izbrano družba GVO d.o.o. Ljubljana.
Občina Gornja Radgona in družba GVO d.o.o. Ljubljana sta sklenili pogodbo štev. 66/2013-P z dne
29.03.2013. Sestavni del pogodbe je predračun štev. ZU300(2)-12. Rok za dokončanje izgradnje je
5 mesecev, v vrednosti 1,399.994,15 eur z DDV. Iz pogodbe je razvidno, da je delež prejetih
sredstev EU 90 %, 10 % pa je delež R Slovenije in občine.. Zapisnik o sprejemu in izročitvi
izvedenih del je bil izdan dne 02.10.2013, zaključek del je bil 22.09.2013 ter določen datum
kvalitetnega pregleda 02.10.2013.
Družba GVO d.o.o. Ljubljana je za izvedena dela izdala pet začasnih situacij in končno situacijo.
Situacije so bile izstavljene od maja 2013 do septembra 2013. Skupna vrednost vseh situacij je
1,166.661,79 eur brez DDV. Občina Gornja Radgona je izstavljene mesečne situacije plačevala z
majhnim časovnim zamikom od zapadlosti datuma valute.
Na kontu 420402 so knjiženi tudi računi Elektro Maribor d.d. po naslednjih izstavljenih računih
2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551 zaračunalo stroške priključitve na distribucijsko omrežje.
Skupna vrednost priključitve po navedenih računih znaša 3.264,54 eur brez DDV. Vsi računi imajo
priložene predračune, so podpisani in evidentirani.
Prav tako je na kontu 420402 knjižen račun štev. 3107 Evropski pravni center v Ljubljani v
vrednosti 4270,00 eur z DDV, za plačilo storitve izdelave strokovnih podlag za izvedbo javnega
naročila v okviru projekta. K računu je priložena naročilnica štev. 187/2013-S, z dne 18.06.2013.
Račun je podpisan, pregledan in evidentiran.
Na konto 420402 je tudi knjižen račun štev. 3059 družbe DTEL inženiring d.o.o. Dob, v vrednosti
4.224,00 eur z DDV, za plačilo stroškov udeležbe strokovnega člana v komisiji za izvedbo javnega
naročila za izgradnjo širokopasovnega omrežja. K računu je priložena naročilnica štev. 87/2012-S, z
dne 23.01.2013. Račun je pregledan, podpisan in evidentiran.
Načrtovana finančna sredstva iz delno sofinanciranega evropskega sklada so znašala 1,382.355,00
eur, dejansko porabljena sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja pa znašajo 1,177.127,62
eur.
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V mesecu decembru 2013 je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi javne uslužbenke na delovno
mesto koordinator VII/I. za določen čas, za dobo 5 let, na strokovno tehnično delovno mesto.
Pogodba štev. 403/2013-P, z dne 18.12.2013, je Občina Gornja Radgona sklenila z javno
uslužbenko.
2.3.6 Zadolževanje
2.3.6.1

Podatki o zadolževanju in odplačilo dolga

Občina se v letu 2013 dolgoročno zadolžila za znesek 2.221.980,00 eur. Odplačala je kredite v
skupnem znesku 535.665,00 eur. Podatki o stanju dolga v občini na dan 31.12.2013 in odplačilo
dolga v letu 2013 so prikazani v Tabeli 8.
Tabela 8: Stanje dolga občine na prebivalca na dan 31.12.2013 s primerjalnimi podatki za vse
občine RS
______________________________________________________________________________
Občina Gornja Vse občine
Delež
Radgona
v RS
v%
(2)
Dolg občine - v eur
Število prebivalcev
Dolg občine na prebivalca, v eur
Prihodki BPO - v eur
Dolg občine glede na prihodke BPO, proračuna
tekočega leta - v %

(3)

(4)

2.270.064
8.576
264
7.912.077

652.623.768
2.061.381
304
2.059.114.000

28,6

31,7

0,35
0,33
0,38

Iz kazalnikov zadolžitve je razvidno:
• zadolženost občine na dan 31.12.2013 pomeni 0,35 % povprečne zadolženosti vseh občin v
Republiki Sloveniji, prihodki BPO pa 0,33 % prihodkov povprečja vseh občin v Republiki
Sloveniji;

•

dolg občine na prebivalca občine na dan 31.12.2013 znaša 264 eur in je za 40 eur oziroma 14 %
manjši od povprečnega dolga vseh občin v Republiki Sloveniji na prebivalca (304) eur.

3. Ugotovitve, zaključki, priporočila oz. predlogi
3.1 Ugotovitve in zaključki
1. Obrazložitve posebnega dela proračuna za leto 2013 so ustrezne, zaključni račun proračuna
za leto 2013 vsebuje členitev po funkcionalni klasifikaciji.
2. Župan je občinskemu svetu Občine Gornja Radgona poročal o izvrševanju proračuna za
prvo polletje 2013, kar je v skladu z Zakonom o javnih financah in Odredbi o funkcionalni
klasifikaciji javnofinančnih izdatkih (točka 2.3.1.), dolžan storiti.
3. Izvršeni proračun ne dosega ciljev veljavnega odloka o proračunu, tako na prihodkovni
strani, kakor tudi na odhodkovni strani, vendar je objektivne razloge podrobneje pojasnila
računovodkinja.
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4. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 je bil sprejet na 12. redni seji, dne
20.12.2012.
5. Odlok o proračunu za leto 2013 je bil spremenjen in dopolnjen na 15. redni seji občinskega
sveta, dne 26.09.2013.
6. Zaključni račun proračuna za leto 2013 je pripravljen v skladu z veljavnimi predpisi.
7. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar-junij 2013 je
bilo obravnavano na 15. redni seji občinskega sveta dne 26.9.2013.
8. V letu 2013 so bili skupni prihodki realizirani v višini 7.912.176,77 eur, kar je 75,6 % od
načrtovanih.
9. Skupni odhodki so bili realizirani v višini 9.747.942,30 eur, kar je 72,2 % od načrtovanih.
10. V bilanci A je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.835,53 eur.
11. Izvršeni proračun za leto 2013 ne dosega ciljev veljavnega odloka o proračunu in sicer v
višini 2.559.016,67 eur na prihodkovni strani in v višini 3.762.749,31 eur na odhodkovni
strani.
12. Neskladja, ki jih opredeljujejo določila 11.odst. 2. člena ZJF, in določajo, da izvršeni
proračun ne sme biti višji od veljavnega proračuna, nadzorni odbor ni ugotovil.
13. V letu 2013 je občinski svet na svoji 14. redni seji dne 06.06.2013 sprejel Odlok o uporabi
sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic plazov v Občini Gornja Radgona za leto
2013, na podlagi katerega so se sredstva porabila v višini 29.443,36 eur.
14. Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem v letu 2013, poimenovan Program prodaje
občinskega stvarnega premoženja v letu 2013, ki je bil sprejet z Odlokom o proračunu
Občine Gornja Radgona za leto 2013 - na 12. redni seji občinskega sveta Občine Gornja
Radgona.
15. Program prodaje je bil dopolnjen na 13. redni seji občinskega sveta Občine Gornja Radgona
dne 28.2.2013, ko je bila sprejeta Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja na območju Občine Gornja Radgona – za leto 2013 (1.del.).
16. Načrt pridobivanja stvarnega premoženja v letu 2013, poimenovanem Program nakupa
občinskega stvarnega premoženja v letu 2013, sprejet z Odlokom o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2013 - na 12. redni seji občinskega sveta Občine Gornja Radgona
dne 20.12.2012.
17. Dopolnitev programa nakupov občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja
Radgona – za leto 2013 (1. del), je bil sprejet na 13. redni seji občinskega sveta Občine
Gornja Radgona dne 28.2.2013.
18. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona,
sprejet na 15. redni seji občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 26.9.2013, je bil
sprejet tudi Program nakupov– za leto 2013 (2. del).
19. Prerazporeditve pravic porabe v posebnem delu proračuna so bile izvedene med področji
proračunske porabe v okviru proračunskega uporabnika, na predlog neposrednega
uporabnika in sicer v skupnem znesku 554.771,99 eur.
20. Prerazporeditve proračunskih sredstev so bile izvedene v skladu s 63. členom Zakona o
javnih financah.
21. Popis je bil opravljen po dejanskem stanju in primerjan s knjigovodskim stanjem v obsegu
in po vrednosti na dan 31.12.2013.
22. Poročilo o stanju sredstev na dan 31.12.2013 in predlogi za odpis dotrajanih sredstev so
izdelani.
23. Župan Občine Gornja Radgona je izdal sklep o izvedbi popisa in sklep o odpisu osnovnih
sredstev in drobnega inventarja.
24. Popisna komisija za popis infrastrukturnih objektov in naprav v lasti Občine Gornja
Radgona izvedla popis po stanju 31.12.2013 dne 29.1.2014.
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25. Popisna komisija za popis terjatev obveznosti, gotovine in vrednostnih papirjev je izvršila
popis na dan 31.12.2013 in izdelala Poročilo o popisu.
26. Register osnovnih sredstev ni v celoti ažuriran in usklajen. V letu 2013 je izveden popis
dela infrastrukturnih objektov v lasti Občine Gornja Radgona..
27. Občina Gornja Radgona je v letu 2013 uspela zmanjšati terjatve iz naslova najemnine za
stanovanja in poslovnih prostorov.
28. Na predlog Komisije so bile s sklepom župana odpisane neizterljive terjatve, v znesku
18.608,12 eur.
29. Po sklepu občinskega sveta občine so bile na predlog Komisije odpisane neizterljive terjatve
iz naslova najemnin za stanovanja v višini 32.106,37 eur in terjatve iz naslova najemnin za
poslovne prostore v višini 38.859,56 eur.
30. Kratkoročne obveznosti občine so v primerjavi z letom 2012 porasle za 97,70 %.
31. Terjatve do kupcev v državi na dan 31.12.2013 znašajo 129.340,23 eur v primerjavi s
preteklim letom so zmanjšane za 13,68 %, na dan 31.12.2013 so zapadle terjatve znašale
28.892,04 eur.
32. Odredbe za plačilo, ki so priložene k računom ali zahtevkom so izpolnjene v skladu z
zahtevanimi podatki in potrjene od predlagatelja skrbnika, osebe, ki odredbo pregleda,
predlagatelja odredbe za plačilo in odredbodajalca.
33. Prejete račune, ki jih je Nadzorni odbor pregledal je občina poravnavala po roku zapadlosti z
zamikom od 15 do (v enem primeru) 78 dni.
34. Plače in drugi osebni prejemki javnih uslužbencev v občinski upravi so v BPO zaključnega
računa proračuna občine za leto 2013 izkazani v znesku 709.350 eur in predstavljajo 7,3 %
vseh izkazanih odhodkov občine letu 2013.
35. Občina je v letu 2013 izplačala dodatek za povečan obseg dela v znesku 3.790,68 eur, kar
predstavlja 0,53 % vseh izkazanih odhodkov za plače in druge osebne prejemke javnih
uslužbencev.
36. Občina Gornja Radgona je dne 20.8.2013 sklenila z odvetnikom Primožem Hohnjecom iz
Maribora Dogovor o višini odvetniške nagrade za opravljanje pravnih storitev z dne
20.8.2013, vendar brez določila o trajanju b sklenjenega dogovor.
37. Občina Gornja Radgona je v letu 2013, namenila za plačilo razlike med ceno programov v
vrtcih in plačili staršev 978.587,62 eur.
38. Načrtovana finančna sredstva iz delno sofinanciranega evropskega sklada so znašala
1,382.355,00 eur, dejansko porabljena sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja pa
znašajo 1,177.127,62 eur.
39. Občina Gornja Radgona se je v letu 2013 dolgoročno zadolžila za znesek 2.221.980,00 eur
in odplačala kredite v skupnem znesku 535.665,00 eur.

3.2. Priporočila in predlogi
1. V letu 2014 nadaljevati in intenzivirati delo na ažuriranju in uskladitvi
programa z registrom osnovnih sredstev.

računalniškega

2. Nadaljevati dobro zastavljene aktivnosti vodenja aktivne politike reševanja problematike
dolgov dolžnikov iz naslova neplačanih terjatev najemnin in obratovalnih stroškov za
stanovanja in poslovne prostore.
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3. Razpolaganje in pridobivanje stvarnega premoženja občine načrtovati v letnih načrtih
razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer vsako posamezno nepremičnino,
s katero se v tekočem letu ni razpolagalo oz. ni bila pridobljena, ponovno uvrstiti v načrt
razpolaganja oz. načrt pridobivanja v naslednjem koledarskem letu.
4. Dogovoriti politiko reševanja problematike izpolnjevanja kratkoročnih obveznosti občine z
ozirom na negotovo dinamiko dotoka finančnih sredstev iz EU za že končane oz. zaključene
projekte.
5. Intenzivirati aktivnosti reševanja izterjave terjatve do kupcev v državi v letu 2014 in definirati
nadaljnje načine reševanja problematike za pospešitev izterjave.
6. Analizirati obremenjenosti javnih uslužbencev na delovnih mestih, kjer je povečan obseg dela
konstanten in ugotoviti morebitne možnosti za prerazporeditve del na druga manj obremenjena
delovna mesta.
7. Dogovor o višini odvetniške nagrade za opravljanje pravnih storitev z dne 20.8.2013, sklenjen z
odvetnikom Primožem Hohnjecom iz Maribora dopolniti z aneksom o trajanju veljavnosti in
uporabe sklenjenega dogovora.
8. Posebno pozornost nameniti dinamiki odplačevanja kreditov upoštevajoč morebitne časovne
zamike prejema sredstev iz proračuna RS in EU oz. krčenja sredstev zaradi varčevalne politike
RS.
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