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oBÖINSKI SVET OBÖINE MORAVSKE TOPLICE

ZAdEVA" POROÖILO NADZORNEGA ODBORA OBÖINE MORAVSKE TOPLICE ZA
LETO 2014

1. PRAVNA PODLAGA

- 48. ölen Statuta Oböine Moravske Toplice (Uradni list RS, §t. 35/14, 2ll15) in
- 21. ölen Poslovnika Nadzomega odbora Oböine Moravske Toplice (Uradni list RS, §t. 44115).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM

48. ölen Statuta Oböine Moravske Toplice doloöa, da so oböinski svet, Ltpan in organi porabnikov
oböinskih proraöunskih sredstev dolZni obravnavati poroöila nadzornega odbora in v skladu s

svojimi pristojnostmi upo§tevati priporoöila in predloge nadzornega odbora.
21. ölen Poslovnika Nadzornega odbora Oböine Moravske Toplice doloöa, da sta oböinski svet in
Zupan dolZna obravnavati poroöila nadzomega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upo§tevati
priporoöila in predloge nadzornega odbora.

V skladu z navedenim oböinskemu svetu predlagam, da obravnava poroöilo nadzomega odbora za

Ieto 2014 in po obravnavi sprejme predlagan sklep.

3. PREDLOG SKLEPA

Oböinski svet Oböine Moravske Toplice se je seznanil s poroöilom nadzornega odbora o

opravljcnem nadzoru zakljuönega raöuna proraöuna Oböine Moravske Toplice za leto 2014,
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Porotilo oopravlJenem nadzoru Zakliuanega reauna proraauna Obaine Moravske Toplice ra leto 2014

UVOD

Nadzorni odbor je opravil nadzor Zakljuönega raöuna proraöuna Oböine Moravske Toplice za

leto 2014, ki je zbirni odraz delovanja v proraöunskem |etu in daje zakljuöno podobo v planu

zastavljenih ciljev.

NAMEN IN CIU NADZORA

Namen nadzora je bilo pregledati uöinkovitost in gospodarnost porabe oböinskih proraöunskih

sredstev kot tudi zakonitost in pravilnost poslovanja z oböinskimi javnimi sredstvi.

Cilj nadzora je bil ugotoviti morebitne neuöinkovitosti, negospodarnosti in nepravilnosti pri

porabijavnih sredstev ter o tem izdelati poroöilo z ugotovitvami in podati priporoöila.

PODROÖE NADZORA

Zakljuönl raöun proraöuna oböine Moravske Toplice za leto 2014 je v skladu z l-0. ölenom

Zakona o javnih financah sestavljen iz splo§nega in posebnega dela, naörta razvojnih

programov in obrazloZitve. Zaradi obseinosti gradiva je nadzor vkljuöeval preverjanje dokazov

na osnovi nakljuöno izbranih postavk zakljuönega raöuna proraöuna

Pri opravljanju nadzora so bili uporabljeni naslednji dokumenti:

' Zakljuöni raöun oböine Moravske Toplice za leto 2014( Uradni list Republike Slovenije,

a|.31/2015, z dne 29. 05. 2015), ki ga je Oböinski svet oböine Moravske Toplice sprejel

na 6. redni seji , dne 12.05.2075,

. Odlok o proraöunu oböine Moravske Toplice za leto 2014 (Uradni list Republike

Slovenije, it. 12/201-4, z dne 14. 02.20141, ki ga je Obölnski svet Oböine Moravske

Toplice sprejel na 28. redni se.ii, dne 28. 01..2074,

, Zakon o javnih financah (Uradni list Republike Slovenije ,ar. 1,1,/201,1,,

r Navodilo o pripravl zakljuinega raöuna driavnega in oböinskega proraöuna ter
metodologija za pripravo poroöila o doseienih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proraöuna (Uradni list Republike Slovenije,

it. 12/OL, 10/06,8/07, 102/LO),

r Statut Oböine MoravskeToplice (Uradni list RS, §t. 35/Min21/15).
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Poroailo o opravljenem nadzoru Zaklluanega raauna proräauna Obaine Moravske Topltce za lero 2014

Nadzorni odborje nadzor Zakljuönega raöuna proraöuna Oböine Moravske Toplice za leto 2014

opravil na podlagi sklepa o izvedbi nadzora, ki ga je sprejel na 2. seji, dne 18.03. 2015.

Predlog Zakljuönega raöuna proraöuna Oböine Moravske Toplice za leto 20L4 .ie bil obravnavan
na 6. redni seji Oböinskega sveta Oböine Moravske Toplice dne 12.05.2015. Sprejeti Zakljuöni
raöun proraöuna Oböine Moravske Topli€e za leto 2014 je bil objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije 4r.37 /2015, dne 29. 05. 2015.

V skladu z Zakonom o javnih financah (ZF-UPB4), 98. ölen, 3. odstavek:« Zupan predloZi

predlog zakljuönega raöuna oböinskega proraöuna oböinskemu svetu v sprejem, do 15. aprila
tekoöega leta.« in 98. ölen,4. odstavek:« Zupan o spreietem zakljuönem raöunu oböinskega

proraöuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po njegovem sprejemu.«

Pregled Zakljuönega raöuna proraöuna Oböine Moravske Toplice za leto 2014 kot celote je bil

izvr§en v smislu upoStevanja Zakona o javnih financah (52., 96. in 98. ölen) ter alije bil narejen

v skladu z Navodilom o pripravi zakljuönega raöuna driavnega in oböinskega proraöuna ter
metodologije za pripravo poroöila o doseäenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih

uporabnikov proraöuna (Uradni list RS, §t. 1212001,1012006, 8/2007 in 102/2010).

Zakljuöni raäun proraöuna Oböine Moravske Toplice za leto 2014 je sestavljen iz:

- splo§nega dela, ki vsebuje izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz raöuna finanönih terjatev
in naloib, izkaz raöuna financiranja ter obrazloiitve splo§nega dela zakljuönega raöuna

proraöuna

posebnega dela, ki vsebuje realizacijo finanönega nairta prihodkov in odhodkov

neposrednih uporabnikov oböinskega proraöuna ter obrazloiitev posebnega dela

zakljuönega raöuna proraöuna - Poslovno poroöilo s poroöilom o doseienih ciljih in
rez u ltatih

izvajanla naörta razvojnih programov z obrazloiitvijo

raöunovodsko poroöilo z obrazloiitvijo podatkov iz bilance stanja in poroöila o izvedeni

inventu ri

poroiila o poslovanju Krajevnih skupnosti v letu 2014.

Ueotovitve nod zorneoo orqono :

Po opravl.jenem pregledu je bilo ugotovljeno, da zakljuöni raöun proraöuna Oböine Moravske

Toplice za leto 2014 je pripravljen v skladu z zakonskimi pravili, razen v delu izvrSevanja 98.

tlena Zakona o javnih Iinancah.
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Poroöilo o opravljenem nadzoru Zakljuanega ratuna proraöuna Obtine Iroravske Toplice za leto 2014

V skladu s Programom dela Nadzornega odbora za leto 2014, Zakljuöni raöun proraöuna

oböine Moravske Toplice za leto 2014 ni bil deleien celotnega nadzora.

Nadzorni odbor je vse podatke za potrebe nadzornega pregleda pridobil na osnovi zahtevane

dokumentacije s strani Oböine Moravske Toplice.

PodrobnejSi pregled proraöunskih postavk je bil opravljeni s pregledom naslednjih podroöij:

. Razpolaganje z oböinskim premoienjem

o Pridobivanjenepremiönegapremoäenja

. Dolgoroöne finanöne naloibe

. Kratkoroine fina nöne naloibe

. Sofinanciranje projektov podeielja (prihodki iz naslova javnih razpisov)

. Komunalni prispevek (drugi namenski prihodki)

. od prte postavke kupci

. Odprte postavke dobaviteljl

. Potni na logi

. Zadolieva nJe

. lnvesticija Rekonstrukcija dela ceste Noröinci - Martjanci in

. Poroöila o poslovanju Krajevnih skupnosti za leto 2014
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Poroälo o opravljenem nadzoru ZakljuEnega raörna proraauna Obtrne Moravske Toplice za lero 2014

RAZPOTAGANJE Z OBEINSKIM PREMOZENJEM

Oböinski svet Oböine Moravske Toplice je na27. redni seji, dne f9.72.20L3 na predlog iup a na

sprejel Naört razpolaganja z nepremiönim premoienjem Oböine Moravske Toplice za leto 2014

z ekonomsko utemeljitvijo doseganja prihodkov, ki so predvideni v proraöunu. Letni naört

razpolaganja vsebuje skupno 250 primerov nepremiönin, od tega 246 nepremiönin na obmoöju

Oböine Moravske Toplice, 2 nepremiönini v Öernelavcih in 2 nepremiönini v Murski Soboti.

Skupna vrednost v Naörtu prikazanega nepremiönega premoienja zna§a 2.068.338,69 EUR.

Zgorai omenjeni Naört razpolaganja z nepremiönim premoienjem Oböine Moravske Toplice za

leto 2014 je bil dopolnjen s sklepom, ki ga je na predlog iupana, na 29. redni seji, dne 08. 05.

2014 sprejel oböinski svet. Naört razpolaganja z nepremiönim premoienjem Oböine Moravske

Toplice se dopolni s nepremiöninami pod zaporednimi itevilkami od 257-268, v skupni

vrednosti 55.944,30 EU R.

lz poroöila o realizaciji Naörta ravnanja z nepremiönim premoienjem Oböine Moravske Toplice

v letu 2014 je razvidno, da je bilo prodano stvarno nepremiöno premoienje Oböine Moravske

Toplice na podlagi neposrednih pogodb v skupni vrednosti 37.955,27 EUR. Skupaj je bilo

sklenjenih 13 prodajnih pogodb in 1. pogodba o pridobitvi lastninske pravice v javno korist.

Nadzorni odbor je pregledal naslednje sklenjene prodajne pogodbe:

1. prodajna pogodba, sklenjena dne 14. 03. 2014 s katero je bila prodana nepremiönina
parcelna 5t. 1069, k.o. Te§anovci, za ceno 16.255,15 EUR

2. prodajna pogodba, sklenjena dne 05. 05. 2014 s katero je bila prodana nepremiönina
parcelna it. 1453, k.o. Öernelavci, za ceno 7.L72,00 EUR

3, prodajna pogodba, sklenjena dne 06.03.2014, s katero so bile prodane nepremiönine

parcelna öt. 5535, 4268,4148,307 in765, vse k.o. Bogojina, za ceno 4.333,00 EUR

Skupna vrednost pregledanih pogodb znaia 27.777,15 EUR, kar predstavlja 73 % skupne

vred nosti prodanega stvarnega premoienja.

V poslovnlh knjigah so bile za kupce nepremiönin iz navedenih pogodb vzpostavljene terjatve.

Kupnine za pregledane pogodbe so bile poravnane v roku.

Tako je Oböina Moravske Toplice v letu 2014 realizirala prihodke iz naslova prodaje

nepremiönin v viiini 50.652,35 EUR, kar predstavlja le 17 % planiranega. Po pojasnilu oböinske

uprave se kapitalski prihodki se nana5ajo na prodajo nepremiönin v lasti obiine. Glede na to,

da mora biti v skladu z uredbo v vsakoletni naört razpolaganja nepremiönega premoienja

vkljuöena vsaka nepremiönina, ki jo namerava oböina odtujiti, se vsako leto v naört

razpolaganja vkljuöuje vsa zemlji!öa, ki jih oböina ne potrebuje. Ob sprejemanju naörta



Poroailo o opravljenem nadzoru Zakljuenega Eärna proraauna Obaine Moravske Toplice za leto 2014

razpolaganja je nerealno priöakovati, da bodo prodane vse nepremiönine, kl so vkljuöene v

n aö rt.

Prodane so bile le nepremiönine, za katere so bili zainteresirani kupci. Predvidevajo, da se kriza

zadnjih let odraZa tudi v manjöem obsegu realiziranih prodaj zemlji§ö in s tem tudi na nizko

realizacijo kapitalskih prihodkov.

U qotovitv e n od zor n e q o od bo ro :

lz pregledanih pogodb in predloiene dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

PRIDOBIVANJE NEPREMIÖNEGA PREMOZENJA

Oböina Moravske Toplice je za leto 2014 pripravila Naört pridobivanja nepremiönega

premoäenja v skupni vrednosli 71.I34,a8 EUR, ki ga je oböinski svet sprejel na 27. redni seji

dne 19. 1.2. 2013, na predlog iupana. Nairt pridobivanja nepremiönega premoäenja Oböine

Moravske Toptice za leto 2014 vsebuje 154 primerov nepremiönin na obmoöju Oböine

Moravske Toplice, ki so na razpolago kot potencialne potrebe za razvoj oböine.

Navedeni Naört pridobivanja nepremiönega premoienja Oböine Moravske Toplice za leto 2014

je bil dopolnjen s sklepom, ki ga je na predlog iupana, na 28. redni seji, dne 28. 01. 2014 sprejel

oböinski svet. Naört pridobivanja nepremiönega premoienja oböine Moravske Toplice za leto

2014 se dopolnis nepremiöninami pod zaporednimi §tevilkami od 155-195, v skupnivrednosti

2.671,97 EUR.

Naört pridobivanja nepremiönega premoienja Oböine Moravske Toplice za leto 2014 je bil

dopolnjen s sklepom, ki ga je na predlog äupana, na 30. redni seji, dne 02.05.2014 sprejel

oböinski svet. Naört pridobivanja nepremiönega premoienja oböine Moravske Toplice za leto

2014 se dopolni s nepremiönino pod zaporedno ötevilko 196, v skupni vrednosti

22.000,00 EUR za namene ureditve lastnega nogometnega igriSöa.

Naört pridobivanja nepremiönega premoienja Oböine Moravske Toplice za leto 2014 je bil

ponovno dopolnjen s sklepom, ki ga je na predlog iupana, na 31, redni seji, dne 25. 08.201,4

sprejel oböinski svet. Naört pridobivanja nepremiönega premoienja Oböine Moravske Toplice

za leto 20L4 se dopolni s nepremiöninami pod zaporednimi §tevilkami od 197 -223, v skupni

vrednosti 14.906,50 EU R.

lz poroöila o realizaciji Naörta ravnanja s nepremiönim premoienjem Oböine Moravske Top ce

v letu 2014 je razvidno, da je Oböina Moravske Toplice v letu 2014 na podlagi prodajnih
pogodb pridobila nepremiöno premoienje v skupni vrednosti 71.134,88 EUR. Sklenjenih je bilo

57 pogod b.



Porotilo o opravljenem nadzoru Zakljutnega latuna prüaauna Obaine Morevske Toptice za leto 2014

v okviru pridobitve nepremiönega premoienja ne nadzorni odbor pregledal naslednje
sklenjene prodajne pogodbe:

1. prodajna pogodba, sklenjena dne 03. 07 2014 s katero je bila kupljena nepremiönina
parcelna 5t.3532, k.o. Moravci, za ceno 22.2OO,OO EUR

2. prodajna pogodba, sklenjena dne 14. 04. 2014 s katero je bila kupljena nepremiönina
parcelna §t. 3049/9, k.o. Moravci, za ceno 3.375,00 EUR

3. prodajna pogodba, sklenjena dne 14. 04. 2014 s katero je bila kupljena nepremiönina
parcelna 4t.3052/4, k.o. Moravci, za ceno 3.510,00 EUR

4. prodajna pogodba, sklenjena dne 10. 04. 2014 s katero je bila kupljena nepremiönina
parcelna it.304417, k.o. Moravci, za ceno 4.500,00 EUR

5. prodajna pogodba, sklenjena dne 25.10. 2014 s katero so bile kupljene nepremiönine
parcelna it. 1s81, 1863, 1870, 1875, r876, t877,21,79/7, zttg/z in 2180/1, vse k.o. Sebeborci,
za ceno 7915,50 EUR

6. prodajna pogodba, sklenjena dne 23.01.2014 s katero je bila kupljena nepremiönina
parcelna 3t.7463/7, k.o. Ratkovci, za ceno 4.200,00 EUR

Skupna vrednost pregledanih pogodb zna§a 45.701,50 EUR, kar predstavlja G4 % skupne
vrednosti proda nega stvarnega premoienja.

V poslovnih knjigah so bile za prodajalce nepremiönin iz navedenih pogodb vzpostavljene
obveznosti. Kupnine za pregledane pogodbe so bile s stranioböine, poravnane v roku.

U qot ovitv e no d zo r n e q o o d bo ro :

Nadzorni odbor pri pregledu navedenih pogodb in zahtevane dokumentacije ni ugotovil
nepravilnosti-
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Poroailo o opravljenem nadroru zaklutnega rdtuna proraEuna obaine Moravske Topli€e za leto 2014

DOLGOROENE FINANENE NALOZBE

Oböina Moravske Toplice na dan 37.!2.20L4 izkazuje naslednje dolgoroöne finanöne naloibe:

Öista narava d.o.o.
Sinergija
Na makalna zadruga Ka plica

Podjetje Saubermacher &Komunala
Lokalna energetska aBencija za Pomurje LEA

Mala hi3 a

CEPOP Puconci

Pomurski vodovod

325.304,73
3.847,55
3.276,49
6.O39,97

208,65
3s.000,00

s.380,00

44,2%
1,,O%

o,a%

L,6%

o,t%
I,t%
t,4%

7 .420,0O 1,9%

SKUPAJ 3a6.4L7,39 LOO,O%

Oböina je v letu 2014 poveöala dolgoroöne finanöne naloibe za 7.420 EUR. Poveöanje

predstavlja ustanovitev in vplaöilo ustanovitvenega deleia v javnem podjetju »Vodovod

sistema B d.o.o.«, katerega ustanoviteljice so poleg Oböine Moravske Toplice 3e Oböina

Beltinci, obaina Cankova, Oböina Gornji Perovci, oböina Grad, Oböina Hodo§, oböina Kuzma,

Mestna oböina Murska Sobota, Oböina Puconci, Oböina Rogaiovci in Oböina Salovci. Podlaga

za knji:enje nalo:be v Pomurski vodovod je odlok in na njegovi podlagi sklenjena druibena

pogodba z dne 27.2.20L4. Pridobljeni poslovni deleä Oböine Moravske Toplice 14,84% je bil

doloöen glede na predvideno porabo vode v oböini in definiran v Pogodbi o izgradnji,

obratovanju in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja« z dne 2.3.2010.

U qotovitve nodzorneqo od boro:

Na podlagi predloiene dokumentacije, Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti.

KOMUNALNI PRISPEVEK (drugi namenski prihodki)

Komunalni prispevek je prispevek oböanov, ki ga Oböina odmerja z odloöbo na osnovi vloge

stranke pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. O böina je v letu 2014 izdala 27 odloöb in tako

realizirala za 23.673,08 EUR prihodkov iz naslova komunalnega prispevka.

leto 2014 %o (teto zoulterozorzl

komunalni prispeve k 61.701 ,19 23.613,Oa 3a,36%

V primerjavi z letom 2013 je prihodek iz naslova komunalnega prispevka moöno upadel ln

predstavlja le 38% doseZenega v letu 2013. Po pojasnilu oböinske uprave predvidevajo, da se

kriza zadnjih tet odraia tudi v manjiem obsegu naörtovanih investicij in s tem tudi na nii.ji

od merjen komunalni p rispevek.



Poroailo o opravljenem nadzoru Zakljuanega raöuna proraauna Obaine [4oravske Toplice za leto 2014

U aotovitve nodzorneod odboro:

Nadzorni odbor ugotavlja, da ie v letu 2014 vplaöilo komunalnega prispevka moöno upadlo,
kar nakazuje na nizko vlaganje in investiranje v Oböini Moravske Toplice.

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PODEZEUA (prihodki iz naslova javnih razpisov)

V letu 2014 je oböina iz naslova javnih razpisov prejela sredstva v vi5ini 1,141.046,94 EUR.

Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo za prejeta sredstva za namen sofinanciranja
projektov podeielja v znesku 327.419,00 EUR.

Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo, ki je bila pripravljena s strani oböinske uprave.

Oböina Moravske Toplice je na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeielja vloiila skupaj Stiri zahtevke za sofinanciranje lz projekta 322: obnova in razvoj vasi,
ki je bila razpisana z Javnim razpisom.

Prvi zahtevek za ureditev infrastrukture za razvol vasi v oböini Moravske Toplice v znesku
L08.450,72 je oböina vloiila dne 31-.f2.20L3, Agencija je zahtevku delno ugodita v znesku

702.342,99 EU R. Zavrnjen znesek v z nesku 6.707 ,73 EU R se na na§a na stroske, ki m u po od loöbi
niso bila odo brena.

Naziv naloibe za drugi zahtevek je bil Ureditev veönamenskih prostorov, nadstrerka in ograje
SRCMartjanci vznesku 33.672,04 EUR, ki je bil vceloti priznanin dne 24.3.2014 nakazan na

raöu n Oböine.

Tretji zahtevek je bil namenjen za ureditev veönamenskih objektov za tazvoj vasi sebeborci v
vi§ini 102.766,64 EUR. Zahtevku je bilo delno ugodeno v vi§ini 100.358,74 EUR, razlika v visini
2,407,90 EUR je bila zavrnjena zaradi odstopanj doloöenih postavk od konöne situacije, ki je
bila priloie na k zahtevku.

Zadnji zahtevek v vi5ini 91.045,23 EUR za Ureditev prometne infrastrukture ter povezav v
naseljih oböine Moravske Toplice je bil v celoti odobren in nakazan na raöun oböine dne
L2.12.201.4.

U qotovitve nadz orneqo odboro :

lz predloiene dokumentacije ni ugotovljenih nepravilnosti.
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poroöilo o opravljenem nadzoru Zakljuönega raEuna proraöuna Obline Moravske Toplice za leto 2014

ODPRTE POSTAVKE KUPCI

Nadzorni odbor je pregledal izpis odprtih postavk na dan 3L.72.2O74. lz izpisa je razvidno, da

ima Oböina Moravske Toplice vzpostavljene kratkoroöne terjatve do kupcev v viSini

997.649,'l,L EUR. Vrednost zapadlih terjatev do kupcev na dan 3L.12.2OL4 znaSa

872.693,25 EUR, kar predstavlja 87% vseh terjatev do kupcev. Od tega je zapadlo nad 365 dni

823.87L,41EUR (oziroma 82% vseh terjatev).

Oböinsko upravo je nadzorni odbor zaprosil za pojasnilo, kako poteka izterjava zapadlih

terjatev, katere terjatve so predane odvetniku, kako pogosto se poSiljajo opomini oziroma

pregled poslanih opominov v letu 2014.

S strani Oböinske uprave je nadzorni odbor dobil odgovor, da se je preko odvetnice je v zaöetku

leta 20L4 zaöela izvrSba proti doliniku Grede zaradi izterjave 304.938,40 EUR. Postopek 5e

poteka, Prav tako se je preko odvetnice v zaöetku leta 2015 zaöela izterjava 855,13 EUR

dolänice Novak Aleksandre, kjer postopek prav tako poteka. Oböinska uprava je pripravila tudi

seznam poslanih opominov iz katerega je razvidno, da je bilo v letu 2014 poslanih 82

opominov. lz predloäenega pregleda je razvidno, da so bili opomini poslani dne24.7.20L4,

25.7.201.4 in 19.8.2014. V letu 20L5 5e niso bili poslaniopomini.

lJ qotovitve n odzorn e aa od boro :

Nadzorni odbor ugotavlja, da je glede na visok deleä zapadlih terjatev potrebno k terjatvam

pristopiti bolj skrbno. Terjatve za katere se domneva, da ne bodo poravnane oziroma so

sporne, je potrebno v skladu z raöunovodskimi standardi voditi na posebnem kontu.

Nadzorni odbor priporoöa, da se pripravi temeljita analiza terjatev po posameznih sklopih

terjatev. Na osnovi analize se naj pripravi akcijski naört, kako zmanjSatiterjatve na minimalni

znesek, Podroöjeterjatev najse uredis Pravilnikom o opominjanju in izterjavi.

Odqovor oböinske uprave :

Oböinska uprova je v letu 2075 ie pristopila k anolizi terjatev in izteriovi teriatev po

pasameznih sklopih. Trenutno je v teku izterjava terjatev za sofinanciranie kanalizaciie v

Moravskih Topticah in Sebeborcih. Z analizami terjotev bonto na tak noöin nsdalievali, po

priporoöiltt NO pa smo pristopili ie tudi k priprovi akcijskega naörta zo zmoniianie teriatev.

Gtede na to, da se v letu 2016 priiakuje sprememba Slovenskih raöunovodskih standardov,

bomo k izdetavi vseh pravilnikov, lsovezonih z rctöunovodstvom, pristopili po spremembi

Slovenskih raöunovodskih standardov.
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Poroailo o opravljenern nadzoru zakljuaneea raauna proraauna Obaine Moravske Toptice za teto 2014

ODPRTE POSTAVKE DOBAVITEUI

Pregledane so bile odprte obveznosti do dobaviteljev. Na dan 31. 12. zor4 izkazuje oböina za

557.357,09 EUR obveznosti do dobaviteljev. Znesek zapadlih obveznosti na dan 31. 1,2.20!4
zna5a 56.822,01 EUR, kar predstavlja 10 % vseh obveznosti do dobaviteljev, od tega
10.079,65 EUR zapadlo nad eno leto.

U aotovitve nodzorn e oo odbora :

Nadzorni odbor priporoöa, da se seznam obveznosti aiurira in se morebitne zastarane
obveznosti izknjiZijo iz poslovnih evidenc.

Odqovor oböinske uprove:

Vsdko leto inventurno komisija predloga v odpis terjdtve, za katere smo mnenja, da jih veö
ne bo moino izterjati. Po sprejemu zokljuönega roöuna z inventurnim elaborotom na
oböinskem svetu se le te terjstve tudi izknjiiijo.

POTNI NALOGI

Nadzorni odborje pregledal potne naloge izdane za leto 2014. Nakljuöno je izbralnekaj potnih
nalogov, da bi preveril pravilnost izpolnjevanja potnih nalogov ter obraöun le - teh.
Oböina pri poslovanju s potnimi nalogu uporablja Pravilnik o uporabi sluibenih vozil in lastnih
vozil za sluibene potrebe (Uradni list R5, öt. 1.L/99,2/Ot,Z4/OI,69/O2,28103) z dne 20.6.2008.

Uqotovitve nodzorneqo odboro:

Na podlagi nadzora je bllo ugotovljeno, da se ne upotteva 17. ölen pravilnika o uporabi
sluibenih vozil in lastnih vozil za sluibene potrebe, ki doloöa upraviöence do uporabe
sluäbenega vozila. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da je sluibeno vozilo uporabljala
neupraviöena oseba (potni nalog za prevoz oseb, serija R No 111616 z dne 3.10.2014.

Ne izpolnjuje se obrazec uporabe sluibenih vozil Oböine Moravske Toplice, ki je priloga
Pravilnika. v zvezi s tem smo ie med nadzorom prosili oböinsko upravo za pojasnilo in dobili
odgovor, da predvidevajo v letu 2015 pristopiti k spremembi pravitnika in na novo doloöiti
naöin potrebnega evidentira nja voienj.

Potni nalogi so nepopolno izpolnjeni(zaöetno stanje Stevca, konöno stanje stevca, öas odhoda,
öas prihoda, namen, relacija).

Nadzorni odbor priporoöa, da se zaradi boljie preglednosti in laije organiziranosti Nalogi za

sluibeno potovanje ter obraöunih le-teh ter Nalogi za prevoz oseb hranijo v loöenih registrih.
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Poroailo o op.avuenem naduoru ZakljuEnega raauna proraauna Obaine MoravskeToplice za leto 2014

Nalogi za prevoz oseb naj bodo v registru odloieni loöeno za vsako sluibeno vozilo. Prav tako

je priporoöljivo, da se uporabljajo poenoteni potni nalogi za prevoz oseb (uporablja se

raöunalniSki izpis, v primeru odsotnosti zaposlene pa vnaprej natisnjeni blok).

Od qovor oböi nske u prave :

Kot smo pojasnili ie med nodzorom, bomo ie v letu 2075 Ptistopili k spremembi pravilniko,

ki urejd uporobo sluibenih vozil ter no novo doloöili naöin potrebnego evidentirania voZeni.

Sluibeno vozilo po potnem natogu s §tevilko R No771576 z dne 03.70.2074 ie no dan volitev

05.70.2074 uporabtjato podpredsednica obiinske volilne komisiie. Ker ie ovto uporobliala zo

potrebe prevoza komisije po Obiini Moravske Toplice po voliiöih menimo, da v tem primeru

ni neuproviöeno oseba zo kori§öenie sluibenego vozila

ZADOLZEVANJE

Oböina Moravske Toplice je v letu 2014 naörtovala zadolZevanje v vi§in i 330.000 EU R. N adzorni

odbor je v zvezi zadolievanjem pregledal dokumentacijo, pripravljeno s strani oböinske

u prave.

oböina Moravske Toplice se je dne l-3.L0.2014 prijavila na Javni razpis za dodeljevanje ugodnih

posojil oböinam, objavljenega v Uradnem listu RS 5t. 66 z dne 12.9.2OL4.

Dne 21.11.2014 je pozvala pet poslovnih bank k oddaji ponudbe za dolgoroöni kredit, Na

povabilo je pravoöasno prispela ena ponudba, ena pa je bila posredovana po poteku roka.

Prispela ponudba je bila sestavljena in opremliena v skladu z zahtevanimi pogoji in z vso

zahtevano dokumentacijo.

Od Ministrstva za finance je dne 16.12.2014 prejela Soglasie k zadolZitvi ln rok za sklenitev

pogodbe o zadoliitvi najkasneje do konca tekoöega leta.

Dne 2.12.2oL4 je Oböina Moravske Toplice podpisala posojilno pogodbo §t. 9030TCS-00544 s

slovenskim regionalnim razvojnim skladom Ribnica v znesk u 246.625,53 EUR in z rokom vraöila

31..L2.20L9 .

Ob koncu leta .je bil v skladu s Slovenskimi raöunovodskimi standardi kratkoroöni del kredita

preneien na posebni konto. sredstva so dodeljena za projekt »oskrba s pitno vodo Pomurja -
sistem B«.

IJ qotovitve nodzorneoo od boro :

Nadzorni odbor pri pregledu zahtevane dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti.
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Poroailo o opravljenem nadzoru Zakljuanega raauna proraauna Obaine Moravste Tophce za leto 2014

INVESTICIJA _REKONSTRUKCIJA DELA CESTE NORSINCI - MARTJANCI

V letu 2014 je bila izvedena investicija Rekonstrukcija dela ceste Norsinci - Martjanci.
Navedena investicija je bila vkljuöena v Naört razvojnih programov za leto 2014 v znesku
348.792,47 EUR.

Nadzorni odbor je pregledal s strani oböinske uprave pripravljeno dokumentacijo v zvezi z

rekonstrukcijo dela ceste NorSinci - Martjanci.

Za namen rekonstrukcije dela ceste Nor§inci-Ma rtja nci je bil dne 04.03.2014 objavljen javni
razpis pod oznako JN 252412074. Na razpis sta se prijavila dva ponudnika, SGp pomgrad d.d.
in ASFALTI PTUJ d.o.o.. odpiranje ponudb je bilo dne 25.03.2014 ob 10. uri, v prostorih oböine.
odpiranja se je udeleiil le predstavnik sGp pomgrada d.d.. Merilo za izbiro najugodnejsega
ponudnika je bila najniija cena. upostevajoö merilo je bila kot najniija izbrana ponudba
ponudnika SGP Pomgrad d.d., v vi§ini 344.909,G9 EUR z DDV. pogodba z naroönikom je bila
podpisana dne 5.5.2014. Dela je izvajalec dokonöal v pogodbenem roku in po konönem
obraöunu je znaiala skupna vrednost opravljenih del v skladu s pogodbo.

Uqotovitve nodzorneoa odboro:

Nadzorni odbor ugotavlja, da je oböina ravnala racionalno, saj je izbrala najugodnejsega
ponudnika.

O d qov or oböin ske u prave :

Poclloqa za prenos investicije v uporobo je bit Zapisnik o kvolitetnent in finonönem prevzemu
del z dne 05.08.2074, ki smo vom go predloiili ie med nadzorom 2.7.207s. lnvesticija je bilo
sktivirono s 1.9.20L4, kar je rozvidno iz priloienega izpisa in ne 31.72.2014.

Nadzorni odbor priporoöa, da se ob zakljuöku investicije pripravi zapisnik o aktiviranju
investicije, iz katerega so razvidni osnovni podatki o investiciji in celotna vrednost investicije.
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Poroailoo opravljenem nadzoru zakljuanegelaauna proratuna obtine l\,rloravske Toplice 2ä leto 2014

POROöILA O POSLOVANJU KRAIEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2014

Nadzorniodborje pregledalposlovna poroöila krajevnih skupnosti oziroma posameznih naselii

k zakljuönemu raöunu 2014, pojasnila k raöunovodskim izkazom za leto 201-4 ter tabelariöni

prikaz realizacije prihodkov in porabe lastnih sredstev in sredstev lz proraöuna oböine

Moravske Toplice za posamezna naselja v obdobju od 1 1.2014 do 31.L2.2014.

pri pregledu dokumentacije nadzorni odbor ni ugotovit odstopanj. Med nadzorom je oböinsko

upravo zaprosil le za pojasnilo postavke Drugi operativnih odhodki zaradi uskladitve salda. Po

pojasnilih so na navedenih postavkah evidentirani odhodki, ki so nastali v preteklih letih pred

letom 2000, gre za odpis neizterljivih terjatev.

IJqotovitve nadzorneoo odboro:

Nadzorni odbor priporoöa, da se uskladrtve dejanskega stanja s stanjem, ki se izkazuie v

bilancah izvaja sproti ob koncu vsakega poslovnega leta.
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' Poroöilo o opravljenem nadzoru Zakljuönega raEuna proaöuna Obtine Moravske Toplice za leto 2014

UGOTOVITVE IN STALISöA

Nadzorni odbor Oböine Moravske Toplice je v okviru svojega Programa dela pregledal
Zakljuöni raöun proraöuna Oböine Moravske Toplice za leto 2014.

Ugotovitve in stali5öa so navedena pri posameznih podroöjih.

Nadzorni odbor Oböine Moravske Toplice predlaga iupanu in oböinski upravi, da pri svojem
delu upo§teva priporoöila in pripombe, kijih je podal Nadzorni odbor.

ODZIVNO POROöILO

Nadzorovana oseba v roku 15 dni od prejema tega poroöila poda odzivno poroöilo, v katerem
se opredeli do posameznih navedb oziroma ugotovitev in ukrepov, navede mnenja, pripombe
in pojasnila za vsako posamezno ugotovitevter predloZidokazila in dejstva, na podlagi katerih
je mogoöe navedene ugotovitve ovreöi.

ZAKUUEEK

Nadzorovani organ se je na osnutek poroöila odzval z odzivnim poroöilom, Stevilka dokumenta
011-00036/2015-2, dne L0.8.2015. Pripombe so vkljuöene v dokonöno poroöilo, ki ga je
Nadzorni odbor sprejel na 6. seji, dne 19,8,2015.

Predsednica Nadzornega odbora

Oböine Moravske Toplice:

Lidija Bohnec

Vroöiti:

- nadzorovanemu organu,

- g. Alojzu Glavaö, Zupanu Oböine Moravske Toplice in
- oböinskemu svetu Oböine Moravske Toplice.

Priloga: Pripombe na osnutek Poroöila o opravljenem nadzoru zakljuönega raöuna proraöuna Oböine Moravske Toplice za leto 2014
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