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NADZORNI ODBOR 

 
 

Z A P I S N I K   
 
1. seje Nadzornega odbora Občine Nazarje, ki je bila dne  16. 04. 2007 ob 17.00 uri v sejni sobi 
Občine Nazarje.   
 
PRISOTNI: - člani odbora: Helena Šosterič, Aleksandra Ermenc, Samo Begič in Majda         
                               Podkrižnik                                                 

          -  opravičeno odsoten član odbora: Bojan Golob; 
   -  člani občinske uprave: Ivan Purnat, Jože Štiglic, Branka Tevž , Marinka  

Remic  
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Nazarje  za leto 2006. (gradivo z analitsko  
           obdelavo ter poslovno poročilo) 
2.        Obravnava poročila o revidiranju proračuna. (gradivo) 
3.      Razno. 
 
Nadzorni odbor se je strinjal s predlaganim dnevnim redom.  
 
Ad. 1 
 
Predsednica nadzornega odbora je pozdravila vse prisotne in ugotovila, da so od petih članov 
prisotni štirje in lahko odbor veljavno sklepa. Glede na to , da odbor sestavljajo trije novi člani  
je predsednica podala sledeči uvod. Nadzorni odbor je po zakonu najvišji organ nadzora javne 
porabe v občini. Opravlja nadzor nad razpolaganjem premoženja občine, nadzoruje namenskost 
in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sredstev. Pravna podlaga je zakon o lokalni samoupravi, statut občine 
Nazarje in Poslovnik nadzornega odbora.  
 
SKLEP: Nadzornemu odboru bo v tem tednu vročen zadnji zapisnik seje nadzornega sveta 
in poslovnik nadzornega sveta.  
 
Prosila je   župana g. Purnat Ivana, da predstavi zaključni račun proračuna Občine Nazarje za 
leto 2006. 
 
Župan g. Ivan Purnat je podrobneje analiziral zaključni račun Občine Nazarje za leto 2006 . 
Navajam samo pomembnejše : 



 
 

  Zaključni račun 2006 v 000 sit 
indeks 

real./velj.pr. 

  Prihodki 425.701 79,6  

  Odhodki 429.277 71,4  

  Odplačilo dolga 13.000 1,00 

  Povečanje sredstev na računih -16.576 1,24  

   Proračunski primanjkljaj         -3.576             0,05 
 
 
 
Prihodki so bili realizirani  79,6%. Vzrok za takšno odstopanje so izpad 107 mio nerealiziranih 
prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter 65 mio nerealizirane 
prodaje kapitalske naložbe v f. Energetika d. o. o. v računu finančnih terjatev in naložb. 

 Največji delež prihodkov predstavljajo davčni prihodki (dohodnina, davki na premoženje in 
drugi davki na blago in storitve ) znašajo 48 %, sledijo transferni prihodki (prejeta sredstva iz 
državnega proračuna ) znašajo 43 % prihodkov – pohvalno je omeniti da je del transfernih 
sredstev  cca 65 mio pridobila z prijavo na razpise namenjene za investicije.  

 
 
Odhodki  so bili realizirani 71,4 %. Vzrok zaradi izpada prihodkovnega dela je izpad 
odhodkovnega za asfaltiranje cest na Čreto in Brdo  40 mio sit, nakup zemljišč Prihova 
(realiziran v začetku leta 2007).  
Največji strukturni delež predstavljajo tekoči odhodki 32 % (izdatki za blago in storitve i n plače 
z drugimi izdatki za zaposlene) in tekoči transferi  29 % (neprofitnim organizacijam,ustanovam, 
javnim zavodom,izvajalcem javnih služb ) ter investicijski odhodki  27 %  (nakup in gradnja 
osnovnih sredstev) 
 
Občina se v letu 2006 ni dodatno zadolževala, ni najemala dolgoročnih niti kratkoročnih kreditov 
. Odplačala je 13 mio sit dolgoročnega kredita iz preteklih let. 
 
Zemljišča ,ki so bila pridobljena z delitveno bilanco  bivše občine Mozirje, so podcenjena, 
primerne bi bile cenitve. 

 
Glede na obravnavo revizijskega poročila v nadaljevanju kontrolo dokumentacije nismo izvršili. 
 
SKLEP:V bodoče k  zaključnemu računu  dodati razkritja. 
SKLEP: Pri pregledu zaključnega računa proračuna Občine Nazarje za leto 2006 ni bilo 
odkritih nepravilnosti zato nadzorni odbor nanj nima pripomb. Predsednica odbora ga. 
Majda Podkrižnik bo v torek 24. aprila 2007 poročala občinskemu svetu s seje nadzornega 
odbora. 
 
 
Ad. 2 
 
Poročilo o revidiranj proračuna za leto 2006 revizijske hiše Loris.d.o.o. Dravograd   kaže , da pri 
kontroli poslovanja na področju računovodskih izkazov, na področju stroškov dela in na 
področju izvajanja javnih naročil ni odkrila večjih nepravilnosti. Dana so bila sledeča 
priporočila: 



1. Izdelati nov pravilnik o računovodstvu , kjer naj bo upoštevan Pravilnik o razčlenjevanju in 
merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem 
načrtu za proračun in Slovenski računovodski standardi, ki so pričeli veljati 1.1.2006. 

2. Zadolževanje pri dobaviteljih zmanjšati  oziroma plačila izvrševati v dogovorjenih rokih.  
3. Na naročilnicah pri javnih naročilih male vrednosti dodajati dogovorjeno ceno . 
 
SKLEP: Priporočila revizijske hiše realizirati v letu 2007.   
 
Ad 3 
 
Samo Begič  je bil izbran za direktorja občinske uprave, zato ne more biti član nadzornega sveta. 
Člani nadzornega sveta mu čestitajo in želijo uspešno delo in dobro sodelovanje.   
SKLEP: Komisija za mandatna vprašanja naj predlaga občinskemu svetu novega člana 
nadzornega sveta.  Novi član nadzornega sveta  se potrdi na majski  seji občinskega sveta. 
 
Nadzorni svet se mora seznaniti z statutom občine Nazarje , pregledati ustreznost Poslovnika 
nadzornega odbora in pripraviti program dela za mandatno obdobje.  
SKLEP: Predvidoma v drugi polovici junija se nadzorni svet ponovno sestane in pripravi 
program dela ter dopolni oziroma spremeni Poslovnik nadzornega sveta.  
 
Župan izkaže pripravljenost za napotitev predsednika oz. namestnika na predvidene seminarje 
nadzornih odborov.   
SKLEP:  Izobraževanja se udeleži predsednik ali namestnik nadzornega sveta.  
 
Člani nadzornega sveta potrdijo predlagano predsednico s strani župana in izvolijo ter soglasno 
potrdijo podpredsednico nadzornega sveta. 
SKLEP: Podpredsednica nadzornega sveta je Šosterič Helena. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
 
 
Zapisala:      Predsednica nadzornega odbora 
 
                                                                           Majda Podkrižnik, univ.dipl.oec., l. r. 
 
        
 
        


