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Poslovno obrtna cana se bo v skupni izmeri razproslirala na devet hektarjeu vetikem obmOCju. 

Tmovska vas • Revizijsko porocilo 0 poslovanju obCine V letu 2018 

Mnenje s pridrzkom 
Raeunsko sodisce je ugotovilo, da je obCina Trnovska vas V letu 2018 »v vseh 
pomembnih pogledih poslovala V skladu 5 predpisi«. 

Kljub temu je obeini podalo tako poroeila, saj so v Tmovski vasi 
imenovano mnenje z zadrZkom in ze med revizijskim postopkom 
priporoeila za izboljsanje poslo- odpravili razkrite nepravilnosti 
vanja, ni pa zahtevalo ·odzivriega oziroma sprejeli ukrepe, da do njih 

ne bo vee prihajalo. 
Med ugotovljenimi nepravilnosti 

stA omenjena priprava in izvrSe
vanje proraeuna, saj zupan obein-

DrZavni revizorji pri poslouanju obCine T movska vas v tetu 2018 niso odkrili pomem1mih nepravilnosli. 

SrediSce ob Dravi • Asfaltirali bodo se 300 metrov ceste 

skemu svetu ni porocal 0 izvrsenih 
prerazporeditvah proraeunskih 
sredstev, eeprav bi to moral. Obcina 
je z zasebnim zdravnikom, ki je bil 
imetnik koncesije, sklenila najemno 
pogodbo za nedolocen cas na pod
lagi metode neposredne pogodbe. 
V odloku 0 proracunu za let02018 
je naertovala sredstva za ureditev 
pokopalisca v Tmovski vasi, na
taneneje za postavitev ograje in zar
nega zidu, za dobrih 90.000 evrov. S 
sklenitvijo pogodbe je obeina prev
zela za skoraj 17.000 evrov.vec ob
veznosti, kot je imela za ta namen 
zagotovljenih sredstev v proraeunu, 
kar je v neskladju z doloeili zakona 0 
financiranju obein. 

Pri izbiri izvajalca za prevoze 
ueencev v solo obeina T movska vas 
ene od ponudb, ki je presegala za
gotovljena sredstva v proraeunu, 
ni izloeila kot nedopustne, kar po
meni, da postopka javnega naroei
la ni vodila na naein, da bi z njim za
gotovila gospodarno in ueinkovito 
porabo javnih sredstev. Na podlagi 
ski epa obeinskega sveta pa je Dru
stvo za ohranjanje obieajev Loeic 
prejelo 800 evrov, ne da bi obeina 
prej izvedla javni razpis, kot ga do
loea pravilnik 0 postopkih, in ne da 
bi z drustvom sklenila pogodbo 0 
dodelitvi sredstev. 
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Cesto V Godenincih bodo uredili V celoti 
Med investicijam~ ki jih ·bo obCina izvedla letos, je tudi asfaltirarye ceste V Godenincih. Ker pa je obCina sklenila 
pogodbo z izvajalcem pO n~i cen4 kot je bilo predvideno, se jim je ponudila priloZnost, da uredijo dodaten odsek. 

Po ptvotnem naertu bo izve
dena asfaltiranje na odseku od 
krizgea pri hisni stevilki Godenin
ci 19 do krizisca ob hrvaski meji. 
Asfaltiranje slabih 900 metrov 
makadamskega cestiSea naj bi po 
projektantski oceni stalo 135.000 

evrov. Najugodnejsa ponudba je mo in cesto zgradimo v celoti," je 
znasala 103.000 evrov. "laradi pojasnil zupan Jurij Borko. V praksi 
ugodne cene smo dodali se en to pomeni, da bodo asfaltiranje 
projekt. Slednjega bo financiralodotrajanega makadama nadalje-
ministrstvo v visini 30.500 evrov. vali v dolzini 310 metrov, dela pa 
Smiselno je, da sredstva, do kate- bo izvedlo Cestno podjetje Ptuj, 
rih smo upravieeni v celoti, porabi- ki naj bi se zavezalo, Cia bode dela 

opravljena pod enakimi cenovni
mi pogoji, kot je bilo predvideno 
v prvotnem projektu. "V bistvu 
bo letosnji proracun dodatno 
obremenjen zgolj za dobrih 2.000 
evrov," je se dodal Borko. 
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