
OBČINA NAZARJE, Savinjska cesta 4 

3331 NAZARJE 

TEL.: 03/839-16-00, FAX: 03/839-16-15 

E-mail: obcina@nazarje.si 

 

1 

NADZORNI ODBOR 
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje      
obcina@nazarje.si 
 
Nazarje, dne 05.07.2010 
Zadeva: 032-0008-7/2010 

 
Na podlagi 38. člena Statuta Občine Nazarje (UGZO, št. 3/2006) ter 17. do 29. člena 
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Nazarje (UGZO, št. 21/2007 in 19/2009) je 
Nadzorni odbor Občine Nazarje na 16. redni seji, dne 6.7.2010, sprejel 
 
 
 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU 
v Občini Nazarje v smislu tretje alineje 1. odstavka 32. člena Zakona o lokalni 

samoupravi – finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev občine 
in sicer:- zadolžitev občine v letu 2009 

 
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Nazarje 

 
 
 
1. Nadzorni odbor v sestavi: 

1. Majda Podkrižnik,  predsednica 
2. Helena Šosterič,   član 
3. Aleksandra Ermenc,  član 
4. Bojan Golob,   član 
5. Lojze Gluk,   član 
 

2. Poročevalec:                Majda Podkrižnik 
Helena Šosterič 

                                                
 
3.  Izvedenec :                        - 
 
4.  Ime nadzorovanega organa: Občina Nazarje,  Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje; 
       obcina@nazarje.si  
                                                       
      
 
UVOD  
 
Občina Nazarje je bila ustanovljena leta 1994 in ima po stanju na dan 31.3.2010 
2.675 prebivalcev. 
Odgovorna oseba občine je župan g. Ivan Purnat. 
 
Nadzorni odbor je podatke  pridobil na osnovi zahtevane dokumentacije in izpolnjenih 
v pisni obliki pripravljenih tabel.   
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Nadzor je bil izveden na podlagi pooblastil iz 32. člena ZLS, 44. člena Statuta občine 
Nazarje, 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Nazarje in sklepa o izvedbi 
nadzora št. .:  032-008/2007-2010, ki je bil izdan dne  6.5.2010, na podlagi letnega 
programa nadzora NO za leto 2010. 
 
Namen in cilj nadzora je bil preveriti skladnost poslovanja na področju zadolževanja z 
veljavnimi predpisi. 
 
 
UGOTOVITVENI DEL 
 
Občini Nazarje je bil izdan sklep o uvedbi nadzora v smislu tretje alineje 1. odstavka 
32. člena Zakona o lokalni samoupravi – finančno poslovanje uporabnikov 
proračunskih sredstev občine, pri čemer je bil cilj nadzora preveriti obseg 
zadolženosti v letu 2009 in skladnost poslovanja na področju zadolževanja občine z 
veljavnimi predpisi.  
Nekaj potrebne dokumentacije je NO že posedoval in sicer: 

- statut občine; 
- odlok o proračunu občine za leto 2009; 
- zaključni račun občine za leto  2009 (z obrazložitvami in poročilom); 
- letno poročilo občine. 

V sklepu zahtevana dodatna dokumentacije je bila posredovana v predvidenem roku 
in sicer: 

- izpolnjene tabele zadolžitev občine; 
- izpis glavne knjige – del, ki se nanaša na zadolževanje, odplačilo dolga, 

dolgoročne obveznosti, izven bilančno evidenco; 
- računovodski izkazi (20. člen ZR), izkaz računa financiranja za leto 2009 in 

bilanca stanja na dan 31.12.2009; 
- poročilo občine o dolgu Ministrstvu za finance. 

Po pregledu dokumentacije so bila od občinske uprave z dopisom, dne 7.6.2010, 
dodatno zahtevana še sledeča dokazila: 

- prejeta soglasja ministra, pristojnega za finance za zadolžitev občine in 
- izdana soglasja (sprejeta s strani Občinskega sveta) pravnim osebam javnega 

sektorja na ravni občine - za zadolžitev JP Dom. 
Na osnovi poziva je občinska uprava v predvidenem roku predložila: 

- soglasje MF k začetku postopka zadolževanja; 
- soglasje MF k zadolžitvi občine; 
- Izjavo Občine Nazarje glede izdanih soglasij pravnim osebam javnega 

sektorja na ravni občine v letu 2009; 
- Izjavo JP Dom o prejetih soglasjih v letu 2009; 
- Izdano in na Občinskem svetu sprejeto soglasje k zadolžitvi JP Dom z dne 

5.10.2001. 
 
Na osnovi pregledane dokumentacije je bilo ugotovljeno sledeče: 

- Občina se je za izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem 
letu zadolžila v skladu s prvim odstavkom 10.a člena ZFO-1 in sicer s 
črpanjem posojila doma, za investicije, predvidene v občinskem proračunu. 
Zadolžila se je pri NLB d.d. v višini 700.000 €. 

- Obseg zadolžitve občine v letu 2009 je v skladu s tretjim odstavkom 10.a 
člena ZFO-1 določen v odloku, s katerim je bil sprejet občinski proračun za 
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tekoče proračunsko leto in dejanska višina zadolžitve ne presega višine 
zadolžitve, določene v odloku, s katerim je občina sprejela občinski proračun 
za tekoče proračunsko leto. 

- Občina je v skladu s šestim odstavkom 10.a člena ZFO-1 pred zadolžitvijo 
pridobila potrebna soglasja ministra, pristojnega za finance. 

- V skladu z drugim odstavkom 10.b člena ZFO-1 znaša največji možni obseg 
zadolževanja občine (anuitete in obroki) 156.698 €. Upoštevaje zadolžitev v 
letu 2009 in predhodno obstoječo zadolžitev, bodo odplačila anuitet in obrokov 
znašala predvidoma 67.243.€ (v letu 2009 le 8.634 €), tako da občina ne 
presega največjega možnega obsega zadolževanja občine.  

- Občina Nazarje v letu 2009 ni izdala nobenih poroštev. 
- Občinski svet je določil pogoje za zadolžitev in izdajanje poroštev pravnim 

osebam javnega sektorja na ravni občine. 
- Soglasje za zadolžitev JP Dom v letu 2001 je bilo izdano po predhodnem 

sprejetju občinskega sveta, skladno z 18. členom takrat veljavnega  ZFO. 
- V letu 2009 ni bilo izdanih novih soglasij za zadolževanje pravnih oseb 

javnega sektorja na ravni občine. 
 
Pri nadzoru zadolžitve občine v letu 2009 ni bilo ugotovljenih nobenih večjih 
nepravilnosti. Občina se je zadolževala v skladu z zakonskimi predpisi. 
V proračunskih dokumentih in zaključnem računu je zadolževanje predstavljeno na 
način, da daje podatke o trenutnem stanju zadolženosti občine, zadolženosti javnega 
sektorja na ravni občine, nameravani zadolžitvi in dejanski zadolžitvi, razlogih zanjo 
in obveznostih iz naslova zadolževanja v naslednjih proračunskih letih. 
 
 
ODZIVNO POROČILO 
Nadzorovana oseba se na osnutek poročila ni odzvala z odzivnim poročilom, ampak 
je podala pismeno izjavo, da se z osnutkom poročila strinja in nanj nima pripomb. 
Poročilo je tako postalo dokončno. 
 
 
 
 
ČLANI NO: 
Helena Šosterič 
Aleksandra Ermenc 
Bojan Golob 
Lojze Gluk  

Predsednica NO: 
Majda Podkrižnik, univ.dipl.oec., l.r. 

 
 
 
 
VROČITI: 

1. nadzorovanemu organu 
2. županu občine g. Ivanu Purnatu 
3. Občinskemu svet Občine Nazarje 


