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ZAPISNIK
3. seje Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi, ki je bila v sredo, dne 25. 3.
2015, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi.
Prisotni člani:
- Ladislav KOVAČ - predsednik
- Albin PRAŢNIKAR – namestnik predsednika
- mag. Katarina HOČEVAR - članica
- Tea JURATOVEC - članica
Ostali prisotni:
- Matjaţ ŠVAGAN – ţupan Občine Zagorje ob Savi, Rudi MEDVED – direktor
občinske uprave, Jelena MLAKAR – vodja oddelka za javne finance, Ivo
VRTAČNIK – vodja oddelka za gospodarske javne sluţbe, Zori KOVAČ AŠIČ –
tajnica nadzornega odbora
Opravičeno odsotna:
- Manja GRČAR
Sejo je otvoril in vodil predsednik nadzornega odbora Ladislav Kovač. Vse navzoče
je pozdravil in predlagal naslednji dnevni red:
1. Poročilo o poteku investicije - kolektorski sistem in čistilna naprava
2. Potrditev zapisnika 2. seje Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi z dne 11.
2. 2015 in pregled nerealiziranih sklepov prejšnje seje
3. Obravnava zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2014
4. Sprejem sklepov o uvedbi nadzorov v javnem podjetju, javnem zavodu, krajevni
skupnosti in proračunski postavki znotraj proračuna
5. Vprašanja, pobude, informacije, razno
K 1. Točki dnevnega reda: Poročilo o poteku investicije - kolektorski sistem in
čistilna naprava
V skladu z zapisnikom 2. seje Nadzornega odbora z dne 11. 23. 2015 je informacijo
o poteku investicije – kolektorski sistem in čistilna naprava podal vodja oddelka za
gospodarske javne sluţbe Ivo Vrtačnik.

Članom nadzornega odbora je predstavil potek investicije ter jih seznanil še s
finančno realizacijo investicije v letih 2013, 2014 in v letu 2015, ki jo je pripravila in
predstavila vodja oddelka za javne finance Jelena Mlakar.
Po podanih informacijah o poteku investicije in finančni realizaciji so bili člani
nadzornega odbora soglasni, da jim je bilo na seji s strani obeh poročevalcev podano
podrobno poročilo o poteku investicije, tako v tehničnem kot terminskem in
finančnem smislu. Iz pojasnil je bilo razbrati, da je investicija v zaključni fazi, da
poteka v skladu s terminskim planom ter da občina vse obveznosti do dobaviteljev
plačuje v roku in zalaga lastna sredstva za čas od valute plačila do prejema sredstev
DP oziroma EU.
K 2. Točki dnevnega reda: Potrditev zapisnika 2. seje Nadzornega odbora
Občine Zagorje ob Savi z dne 11. 2. 2015
Na vsebino zapisnika 2. seje NO ni bilo pripomb, zato so člani nadzornega odbora
zapisnik 2. seje NO z dne 11. 2. 2015 soglasno sprejeli.
Sklep št. 8/2015
Potrdi se zapisnik 2. seje nadzornega odbora z dne 11. 2. 2015.
K 3. Točki dnevnega reda: Obravnava zaključnega računa proračuna Občine
Zagorje ob Savi za leto 2014
Predsednik nadzornega odbora Ladislav Kovač je uvodoma povedal, da je predlog
zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2014 pripravljen
pregledno in kvalitetno ter obrazloţen strokovno.
V nadaljevanju so obrazloţitve zaključnega poročila Občine Zagorje ob Savi za leto
2014 podali ţupan Matjaž Švaganu, direktor občinske uprave Rudi Medved in vodja
oddelka za javne finance Jelena Mlakar.
Po razpravi so člani komisije soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 9/2015
Nadzorni odbor je na svoji 3. seji, dne 25. 3. 2015, temeljito pregledal predlog
zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2014 in podal
naslednja mnenja oziroma priporočila:
- Nadzorni odbor ugotavlja, da je predlog zaključnega računa proračuna Občine
Zagorje ob Savi za leto 2014 pripravljen v skladu s predpisi, pregledno in
transparentno ter strokovno z vsemi obrazložitvami in potrebnimi prilogami,
- 88,9 % realizacija prihodkov ter 81,2 % realizacija odhodkov glede na plan sta
posledica delnega zamika izvedbe projekta kolektorskega sistema in čistilne
naprave v leto 2015. To je bila v tehničnem in finančnem smislu osrednja
investicija v letu 2014, ki je vplivala na investicijsko naravnanost proračuna, saj
je med vsemi odhodki kar 54% investicijskih,

- kljub investicijski naravnanosti proračuna člani nadzornega ugotavljajo in
izražajo pohvalo, da je občina uspela zagotoviti primeren obseg sredstev tudi
za financiranje različnih socialnih programov,
- občina je s svojim delovanjem zagotavljala normalno financiranje in s tem
delovanje vseh javnih podjetij, javnih zavodov in krajevnih skupnosti in
društev,
- občina se je v letu 2014 dolgoročno zadolžila za 1 milijon € za sofinanciranje
investicijskega dela proračuna (Vrtec Smrkci) in odplačala 301.412 € glavnic
kreditov, skupna zadolženost občine ob koncu leta 2014 znaša 3.791.181 €
oziroma 221 € na prebivalca občine Zagorje ob Savi in je znotraj zakonskih
omejitev zadolženosti,
- občina je vse obveznosti do dobaviteljev, bank in drugih poravnavala v skladu
s plačilnimi roki in vse leto izkazovala zelo dobro likvidnost,
- upoštevaje sredstva na računu iz preteklih let oziroma začetno stanje
sredstev v letu 2014 in vse prihodke ter druge prejemke občine v letu 2014 na
eni strani in vse odhodke ter druge izdatke občine v letu 2014 na drugi strani,
dobimo skupni proračunski presežek oziroma stanje sredstev na računu ob
koncu leta 2014 v višini 2.404.396 €, ki je vir za financiranje odhodkov
proračuna 2015,
- nadzorni odbor ugotavlja, da je občina v letu 2014 prevzemala obveznosti v
okviru finančnih zmožnosti oziroma v okviru razpoložljivih sredstev
posameznih proračunskih postavk,
- na osnovi pregleda celotnega zaključnega računa proračuna Občine Zagorje
ob Savi za leto 2014 je nadzorni odbor mnenja, da so bila proračunska sredstva
porabljena namensko, racionalno in gospodarno.
Nadzorni odbor občinskemu svetu predlaga sprejetje in potrditev zaključnega
računa Občine Zagorje ob Savi za leto 2014 v predlagani vsebini in obliki.
K 4. Točki dnevnega reda: Sprejem sklepov o uvedbi nadzorov v javnem
podjetju, javnem zavodu, krajevni skupnosti in proračunski postavki znotraj
proračuna
Uvodoma je predsednik nadzornega odbora Ladislav Kovač pojasnil, da so člani
nadzornega odbora na prejšnji seji 11. 2. 2015 pod št. sklepa 6/2015 sprejeli
program dela nadzornega odbora za leto 2015 in se zavezali, da bodo v letu 2015
izvedli vsaj en nadzor v izbranem javnem podjetju, izbranem javnem zavodu, izbrani
krajevni skupnosti in izbrani proračunski postavki znotraj proračuna.
Člani nadzornega odbora so se dogovorili, da v letošnjem letu opravijo revizije
poslovanj za leto 2014 v javnem podjetju Stanovanjsko podjetje Zagorje d.o.o.
(revizijo opravi namestnik predsednika nadzornega odbora Albin Praţnikar), v
javnem zavodu v Osnovni šoli Ivana Skvarče (revizijo opravi članica nadzornega

odbora mag. Katarina Hočevar), v Krajevni skupnosti Podkum (revizijo opravi
predsednik nadzornega odbora Ladislav Kovač) in pregled realizacije proračunske
postavke proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2014 PP 81010 - Upravljanje in
tekoče vzdrţevanje neprofitnih stanovanj (revizijo opravi članica nadzornega odbora
Tea Juratovec).
Nato so člani nadzornega odbora soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep št. 10/2015
Člani Nadzornega odbora Občne Zagorje ob Savi opravijo v letu 2015 naslednje
nadzore poslovanja v javnem podjetju in javnem zavodu, katerih ustanoviteljica
je Občina Zagorje ob Savi ter v krajevni skupnosti:
-

Nadzor finančnega poslovanja, finančnega načrta in zaključnega računa za
leto 2014 Stanovanjskega podjetja, Cesta zmage 16 b, 1410 Zagorje ob Savi
opravi namestnik predsednika nadzornega odbora Albin Pražnikar.

-

Nadzor finančnega poslovanja, finančnega načrta in zaključnega računa za
leto 2014 Osnovne šole Ivana Skvarča, Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob
Savi opravi članica nadzornega odbora Katarina Hočevar.

-

Nadzor finančnega poslovanja, finančnega načrta in zaključnega računa za
leto 2014 Krajevne skupnosti Podkum, Podkum 16, 1414 Podkum opravi
predsednik nadzornega odbora Ladislav Kovač.

-

Pregled realizacije proračunske postavke proračuna Občine Zagorje ob Savi
za leto 2014, PP 81010 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih
stanovanj opravi, članica nadzornega odbora Tea Juratovec.

Nadzor se prične 15. 4. 2015, rok za dokončanje nadzorov je 31. 5. 2015.
O začetku nadzorov se nadzorovanim organom vroči sklep.
K 5. Točki dnevnega reda: Vprašanja, pobude, informacije, razno
Pod točko 5. ni bilo razprave.
Ker ni bilo nadaljnje razprave, je predsednik sejo zaključil ob 17.55 uri.

Zapisnik pripravila:
Zori KOVAČ AŠIČ

Predsednik Nadzornega odbora:
Ladislav KOVAČ

