
 

KS Pohorski odred 
Tomšičeva ulica 24 
2310 Slovenska Bistrica 
E-naslov: info@ks-pohorski-odred.si 
Spletna stran: www.ks-pohorski-odred.si 

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA  

 

NADZORNI ODBOR OBČINE  

SLOVENSKA BISTRICA  

 

Kolodvorska ulica 10 

2310 Slovenska Bistrica  

 

27. 9. 2016 

 

 

 

ZADEVA: KRAJEVNA SKUPNOST POHORSKI ODRED – ODZIVNO POROČILO   

Zveza:     Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad finančno materialnem poslovanju          

                Krajevne skupnosti Pohorski odred, štev. 032-16/2016 z dne 7.9.2016 

 

 

Dne  20. 9. 2016 se je na 1. izredni seji sestal Svet KS Pohorski odred, prisoten je bil tudi 

predsednik NO KS, še vedno po veljavnem Odloku o KS v Občini Slov. Bistrica. Na dnevnem redu z 

eno samo vsebinsko točko, to je, da člani preučimo in se opredelimo na Osnutek poročila o 

opravljenem nadzoru nad finančno materialnem poslovanju Krajevne skupnosti Pohorski odred, 

štev. 032-16/2016 z dne 7.9.2016, katero je bilo sprejeto dne 14.9.2016, kar je razvidno iz prejete 

povratnice, ter da se do samega Osnutka tudi opredelimo. 

 

Najprej naj zapišemo, da nas sam Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad finančno 

materialnem poslovanju  Krajevne skupnosti Pohorski odred, ki ste ga opravili v skladu s 

Programom dela in finančnega načrta nadzornega odbora za leto 2016 št. 032-26/2015-5-053 z dne 

7.12. 2015 in Sklepom o izvedbi nadzora št. 320-10/2016 z dne 31.3.2016, preseneča. 

 

Kljub največji možni transparentnosti, po našem mnenju, delovanja samega Sveta KS, saj smo edini 

Svet, ki v celoti objavlja Zapisnike sej Sveta tako na spletni strani KS, kot tudi na oglasnem panoju 

KS Pohorski odred na Partizanski ulici, ugotavljate nepravilnosti, ki niso skladne z 34/a ZLS, 184. 

členom ZUJF-a, 182. členom ZUJF-a, posledično tudi 186. člena ZUJF-a, kot navajate v samem 

Osnutku poročila.  

 

Ob tem sami ugotavljate, da so izplačila nagrad, plačila po podjemnih pogodbah, obračuna 

kilometrine, način določanja sejnin članom Sveta KS, NO KS,  v nasprotju z določili 32. člena  ZLS 

in  v nasprotju z 12. členom Odloka o krajevnih skupnosti Občine Slovenska Bistrica, ter pozivate 

župana in Občinsko upravo, da te kršitve pravno odpravi, oziroma sistemsko uredi za vse krajevne 

skupnosti enotno. 

 

V tej zvezi naj posebej poudarimo, da občinski svetniki SD v Občinskem svetu Občine Slovenska 

Bistrica že šest let opozarjajo na tovrstno pravno praznino, vendar s strani Občinske uprave vse do  

27 9. 2016 in župana kot odgovornega, ni bilo posluha. 
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Nadalje še naj zapišemo, da v celoti vrši  knjiženje in obračun posameznih poslovnih dogodkov 

Oddelek za finance in računovodstvo Občinske uprave Občine Slovenska Bistrica, ter da je Svet KS 

samo predlagatelj posameznih postavk. 

 

Ob zaključku pa naj še zapišemo, da  se nam upravičeno poraja vprašanje, ali ne bi  
Oddelek za finance in računovodstvo moral  ravnati  skladno z 3. in 4. členom  Zakona o 
računovodstvu,  pri tem pa tudi v celoti spoštovati Načelo  računovodskega  predračunavanja, 
Načelo računovodskega nadziranja, Načelo računovodskega analiziranja in Načelo računovodskega 
informiranja. 
 
To pa pomeni, da bi Oddelek za finance in računovodstvo ob knjiženju poslovnega dogodka moral 

ustaviti posamezno izplačilo in nemudoma obvestiti NO Občine Slovenska Bistrica in Svet KS 

Pohorski odred o nepravilnostih oz. nezakonitostih, hkrati pa bi nas morali po našem mnenju  

odgovorni podučiti s pravilno uporabo Slovenskih Računovodskih Standardov, posebej SRS 14, 

SRS 16 in SRS 17 in s pravilno uporabo Zakona o računovodstu. 

 
V izogib morebitnim nadaljnjim kršitvam Vas pozivamo, da podate predlog občinski upravi in 
županu, da se enotno uredi poslovanje KS in sicer po enotni metodologiji. 
 
Z odličnim spoštovanjem. 

 

 

             Ludvik Repolusk, višji upr. del. 

                                                                                       Predsednik KS Pohorski odred 

 


