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POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA
LETO 2013
Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu nadzornega Občine Zagorje ob Savi z dne
14.04.2006 nadzorni odbor Občine Zagorje ob Savi seznanja občinski svet in župana
o svojem delu za leto 2013.
Nadzorni odbor je pripravil poročilo, ki vsebuje povzetek dela nadzornega odbora v
letu 2013.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na svoji 2. seji 20.12.2010 imenoval
nadzorni odbor za mandatno obdobje 2010 – 2014, ki šteje pet članov.
Nadzorni odbor je bil konstituiran na 1. seji, dne 13.01.2011. Predlagani člani
nadzornega odbora so na svoji prvi konstitutivni seji za predsednika izvolili Ladislava
Kovača, za podpredsednika pa Albina Pražnikarja. Preostali člani nadzornega
odbora so še Manja Grčar, Rudi Regancin in Aleksander Mervar. Člani nadzornega
odbora so se svojih sej udeleževali redno, razen člana Aleksandra Mervarja, ki se je
zaradi drugih službenih obveznosti v tem mandatnem obdobju udeležil le ene seje.
Nadzorni odbor deluje v okviru pristojnosti, ki so opredeljene v določilih Zakona o
lokalni samoupravi, Statuta Občine Zagorje ob Savi in Poslovnika o delu nadzornega
odbora Občine Zagorje ob Savi z dne 14.04.2006. Pri svojem delu nadzorni odbor
upošteva veljavne finančne predpise kot sta Zakon o javnih financah in Zakon o
računovodstvu.
Konkretne naloge, ki si jih je nadzorni odbor zadal za leto 2013, so bile natančno
določene s Programom dela nadzornega odbora za leto 2013, ki je bil sprejet na 12.
seji nadzornega odbora dne 17.12.2012. Pri določanju nalog oziroma oblikovanju
programov dela je nadzorni odbor upošteval pristojnosti nadzornega odbora, ki so
opredeljene tako v Statutu občine kot v poslovniku, te pa so:



opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,

nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.



V okviru teh nalog sodi tudi ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja
občinskih organov, občinske uprave, ožjih lokalnih delov – krajevnih skupnosti, javnih
zavodov in javnih podjetji, ki so v večinski lasti občine ter tudi ocenjevanje
učinkovitosti in gospodarnosti občinskih javnih sredstev.
Program dela nadzornega odbora za leto 2013 je vseboval Finančni načrt
nadzornega odbora, in sicer:
-

Drugi operativni odhodki (sejnine)
materialni stroški
¸

9.000,00 €
1.000,00 €

oziroma skupno 10.000,00 €.

Sredstva potrebna za izvedbo navedenih nalog so bila opredeljena in zagotovljena v
proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013. V sladu z namenom so bila sredstva
tudi porabljena, in sicer v višini 7.432,00 €.
S programom dela nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 sta bila
seznanjena tako župan Občine Zagorje ob Savi kot tudi občinski svet Občine Zagorje
ob Savi.
Nadzorni odbor je imel v letu 2013 šest sej, na katerih je med drugim obravnaval
oziroma pregledal skrajšana letna poročila javnih zavodov, javnih podjetij in podjetij,
ki so v večinski lasti Občine zagorje ob Savi.
V letu 2013 so člani nadzornega odbora pregledali poslovanje ožjih delov občine,
javnih podjetij in javnih zavodov, ki so v večinski lasti občine, predmet pregleda je bilo
poslovanje v letu 2012 v dveh javnih zavodih in dveh krajevnih skupnostih, in sicer:
- revizijski pregled v Krajevni skupnosti Izlake, opravljen s strani predsednika
Ladislava Kovača,
- revizijski pregled v javnem zavodu Glasbena šola Zagorje, opravljen s strani
podpredsednika Albina Pražnikarja,
- revizijski pregled v javnem zavodu Osnovni šoli dr. Slavko Grum, opravljen s strani
člana Rudija Regancina,
- revizijski pregled v krajevni skupnosti Šentlambert, opravljen s strani članice Manje
Grčar.
Nadzori so bili opravljeni na podlagi sprejetih sklepov ter na podlagi danih pooblastil.
Poudariti je potrebno, da nadzor vsebuje več faz, in sicer: pregled dokumentacije,
razgovor z odgovornimi, priprava in obravnava predloga in osnutka poročila in
posredovanje le – tega nadzorovanemu subjektu, usklajevanje v primeru ugovora na
ugotovitve ter sprejem končnega poročila.
Končna poročila o nadzoru so bila takoj po sprejemu posredovana nadzorovanim
subjektom, z njimi pa sta bila seznanjena tudi župan in občinski svet.

Nadzorni odbor je na svojih sejah v letu 2013 obravnaval skrajšana letna poročila
javnih zavodov in javnih podjetij.
Kot ena najpomembnejših nalog nadzornega odbora pa je bil pregled in obravnava
odloka o proračunu in zaključnem računu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2013.
Nadzorni odbor je obravnaval tudi poročilo o realizaciji proračuna Občine Zagorje ob
Savi za obdobje januar 2013 – junij 2013. V letu 2013 je obravnaval poročilo o
notranjem revidiranju poslovanja Občine Zagorje ob Savi za leto 2012, poročilo o
nadzoru poročila o revidiranju pravilnosti računovodskih izkazov in poslovanja ter
namenskosti porabe sredstev v Osnovni šoli Ivana Skvarče za leto 2012, poročilo o
revidiranju pravilnosti računovodskih izkazov in poslovanja ter namenskosti porabe
sredstev v Osnovni šoli Toneta Okrogarja za leto 2012 in poročilo o revidiranju
poslovanja in računovodskih izkazov za Mladinski center Zagorje ob Savi za leto
2012, ki so bili naročeni s strani občine in jih je opravila zunanja revizijska hiša,
družba Munera d.o.o.
Delo nadzornega odbora je potekalo v skladu s predpisi, po programu in v
sodelovanju z odgovornimi v občinski upravi ter z odgovornimi v nadzorovanih
subjektih, ki so nadzornikom omogočili vpogled v vso zahtevano in za nadzor
potrebno dokumentacijo.

Predsednik nadzornega odbora:
Ladislav KOVAČ, l.r.

Vročiti:
- člani nadzornega odbora
- občinski svet Občine Zagorje ob Savi
- župan Matjaž Švagan

