NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0009/2011-2
Datum: 9.4.2011

ZAPISNIK

2. seje Nadzornega odbora Občine Nazarje, ki je bila dne 7.4.2011, ob 19. uri, v mali dvorani
Doma kulture v Nazarjah.
PRISOTNI:
Predsednica NO: Nina Kos Čeplak
Člani NO: Helena Šosterič, Aleksandra Ermenc, Ditka Plesnik, Mojca Ţlebnik
Člani občinske uprave: Majda Podkriţnik - ţupanja, Branka Tevţ - računovodkinja
ODSOTNI: DNEVNI RED:
1. Pregled in ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje NO z dne 24.1.2011.
4. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Nazarje za leto 2010 (gradivo).
5. Razno (predlogi, pobude).

Ad 1.
Sklep: Prisotni so vsi člani NO ter občinske uprave. Izpolni se lista prisotnosti.
Ad 2.
Sklep: Dnevni red se sprejme brez pripomb.
Ad 3.
Predsednica NO je podala pregled zapisnika 1. seje, na katerega so bile podane vsebinske
pripombe glede na določila Poslovnika NO Občine Nazarje in ZUP-a, ki predpisujeta vsebino
zapisnika (tekoča številka seje, datum in čas seje, imena prisotnih, opravičeno in
neopravičeno odsotnih ter ostalih prisotnih udeleţencev na seji, dnevni red, spremembe in
dopolnitve dnevnega reda, stališča, mnenja, predlogi, morebitna ločena mnenja, izidi
glasovanja o posameznih predlogih in sklepih).
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SKLEP: Zapisnik 1. redne seje se dopolni s predlagani popravki. Obravnava in
potrditev se izvedeta na 1. korespondenčni seji NO.
Ad 4.
Predsednica nadzornega odbora je pozdravila vse prisotne ter prosila ţupanjo ga. Majdo
Podkriţnik, da predstavi zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2010.
Ţupanja na kratko navaja pomembnejše podatke o zaključnem računu Občine Nazarje za leto
2010:
V letu 2010 ni bilo ugotovljenih nobenih večjih napak. Občina je delovala v skladu z
zakonskimi predpisi.
Zaključni račun 2010
Prihodki
Odhodki
Odplačilo dolga
Dana posojila
Povečanje sredstev na računih
Proračunski preseţek

V EUR
4.287.148
4.229.089
78.634
500
-21.075
58.059

INDEKS
real./velj.pr.
82,2
78,6
100
100
342,60

Prihodki so bili na letnem nivoju realizirani 82,2%. Največji deleţ prihodkov predstavljajo
davčni prihodki, ki znašajo 53,7 %, manjši deleţ prihodkov pa predstavljajo kapitalski
prihodki (22,4%), kar je posledica nezanimanja odkupa večjih stanovanj ter opremljenih
parcel za Samostanom.
Primerna poraba občine predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog. Ministrstvo za finance primerno porabo občine izračuna kot zmnoţek vsote
korigiranih kriterijev, povprečnine in števila prebivalcev. Le-ta znaša za leto 2010 za občino
Nazarje 1.633.237 € in se nanaša na 2.682 prebivalcev na dan 1.1.2009 v občini Nazarje
(SURS). Ţupanja opozarja, da je potrebno prebivalce zadrţati v občini Nazarje.
Tudi odhodke je občina usklajevala z načrtovanimi aktivnostmi v letu 2010 in dosegajo z
veljavnim proračunom 78,6 %. Največji strukturni deleţ predstavljajo investicijski odhodki
39,3% (nakup in gradnja osnovnih sredstev). Večje izdatke pri tekočih transferih predstavlja
odplačevanje kreditov in vzdrţevanje cest pri tekočih transferih pa zakonsko predpisana
sofinanciranja (domovi za ostarele ter VDC) ter sprejete odločbe (subvencije za najemnine,
doplačilo vrtca).
Občina je namensko zadrţala del sredstev, za odkup Grada Vrbovec na javni draţbi v januarju
2011. Za najeti dolgoročni kredit v višini 700.000 € za IOC Prihova in Center, so odplačani
trije obroki obresti ter dva obroka glavnice. Kljub zavidljivemu poloţaju (nerealiziranih
prihodkov od prodaje zemljišč) se občina obnaša varčno in razsodno.
Računovodkinja občinske uprave ga. Branka Tevţ pove, da je zaključni račun proračun akt
občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki
in drugi izdatki občine za preteklo leto. Med letom je občina z tremi rebalansi usklajevala
planirane prihodke skladno s planiranimi investicijami in pričakovanimi izvedbami projektov,
predvsem stanovanjskih in industrijske cone.
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Ţupanja Majda Podkriţnik, predsednica NO Nina Kos Čeplak in ostale članice NO podajo
pohvalo računovodkinji Branki Tevţ za tako izčrpen, natančen in dobro opravljen Zaključni
račun proračuna občine Nazarje za leto 2010.
1. SKLEP: Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2010 se potrdi
predlagani obliki.

v

2. SKLEP: Predsednica Nadzornega odbora ga. Nina Kos Čeplak bo v četrtek, dne 14.
aprila 2011, poročala Občinskemu svetu s seje Nadzornega odbora.

Ad 5.
Pod točko »razno« je predsednica NO Nina Kos Čeplak prisotne seznanila, da mora NO
oblikovati plan dela za leto 2011.
SKLEP: Člani NO pripravijo predloge nadzorov v letu 2011, ki jih posredujejo
predsednici NO. Na podlagi potrjenih predlogov se bo izdelal okvirni plan nadzorov za
leto 2011, katerega sprejemanje bo potekalo korespondenčno. S planom nadzorov za leto
2011 bo predsednica NO seznanila tudi Občinski svet na naslednji seji.

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.

Zapisala: Ditka Plesnik
Predsednica NO:
Nina Kos Čeplak, 1.r.
Overovatelj: Helena Šosterič
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