NADZORNI ODBOR
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
obcina@nazarje.si
Nazarje, dne 6.7.2010
Zadeva: 032-0008/2007-2010
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
Nadzor v smislu druge alineje 1. odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi –
namenskost in smotrnost porabe proračunski sredstev in sicer:
-

ugotovitev namenske porabe požarne takse in sredstev za vzdrževanje gozdnih
cest 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:

3. Izvedenec :

1. Lojze Gluk
2. Bojan Golob
/

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 31.3.2010 2.675 prebivalcev.
Odgovorna oseba občine je župan g. Ivan Purnat.
Nadzorni odbor je podatke pridobil s pregledom dokumentacije in s pogovorom z zaposleno v
občinski upravi – gospo Branko Tevž.
Nadzor je bil izveden na podlagi pooblastil iz 32. člena ZLS, 44. člena Statuta občine Nazarje,
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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 pregled in izrek mnenja glede nadzora nad namenskostjo porabe
sredstev za vzdrževanje gozdnih cest in požarne takse Občine Nazarje za leto 2009.
UGOTOVITVENI DEL – vzdrževanje gozdnih cest
V okviru izvajanja rednih nadzorov po programu dela NO za leto 2009, je NO Občine Nazarje
v vlogi nadzorne komisije v sestavi članov NO – Bojan Golob in Lojze Gluk, dne 26.5.2010
opravil nadzorni pregled nad namenskostjo porabe sredstev za vzdrževanje gozdnih cest in
požarne takse Občine Nazarje za leto 2009.
V okviru svojih pristojnosti, v skladu s 17. do 29. členom Poslovnika nadzornega odbora
Občine Nazarje (UGZO, št. 21/2007) in ob pomoči občinske uprave, je bila nadzorovana
oseba obveščena o uvedbi nadzora in o predložitvi potrebne dokumentacije.
Dne 19. maja 2010 je nadzorna komisija prejela naslednjo dokumentacijo:
-

Pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest (št. 2311-09-000117/102)
Zahtevke Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št.1, št. 2, št. 3)
Izpis kartice konta 740004 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna-druga« in kartice
konta 704708 »Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest«
Pogodbo o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah (št. 430-0009/2009)
Aneks št. 1 k Pogodbi o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah (št. 4300009/2009)
Aneks št. 2 k Pogodbi o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah (št. 4300009/2009)
Izpis kartice konta 4025031 »Tekoče vzdrževanje gozdnih cest«
Situacije del podjetja VOC (julij, avgust, september, november, december 2009)
Izpis kartice konta 4310001 »Inv.transfer PGD-požarna taksa« za leto 2009
Izpis kartice konta 7400010 »Požarna taksa« za leto 2009
Izpis prilivi in odlivi ter ključ razdelitve sredstev požarne takse 2009 za PGD Nazarje,
Kokarje in Šmartno ob Dreti

V okviru izvedbe nadzora je nadzorna komisija pregledala dokumentacijo in pridobila
nekatera pojasnila od gospe Branke Tevž.
Iz pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest (št. 2311-09-000117/102), sklenjene med MKGP,
ZGS in Občino Nazarje, je razvidno, da je bila vrednost vzdrževalnih del na gozdnih cestah v
letu 2009 skupno 17.875,86 €. Po tej pogodbi sta se Občina Nazarje in MKGP zavezali, da
bosta zagotovili sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih: občina iz naslova
sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest glede na prilive iz Uprave RS za javna plačila
do višine 9.167,01€ in MKGP iz proračunske postavke 4178 do 8.708,85€, skupno torej
17.875,86€.
Iz zahtevkov poslanih na MKGP (zahtevki št. 1, št. 2 in št. 3) je razvidno, da je občina
izstavila zahtevke v skupni višini 8.708,85 €. Iz pregleda kartice konta 740004 »Prejeta
sredstva iz državnega proračuna-druga« pa izhaja, da so bila vsa nakazila za zahtevke tudi
izvedena.
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Iz kartice konta 704708 »Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest« je razvidno, da je občina v
letu 2009 prejela pristojbin v višini 11.812,11 €.
Iz pogodbe o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah (št. 430-0009/2009), sklenjene med
Občino Nazarje in na razpisu izbranim izvajalcem – podjetjem VOC, Vzdrževanje in obnova
cest d.d., Lava 42, Celje sledi, da je bila skupna vrednost del po pogodbi 27.893,18 €.
Z aneksom št. 1 k Pogodbi o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah (št. 430-0009/2009)
je bila zaradi znižanja državnih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest znižana vrednost
pogodbenih del na 26.838,00 €.
K tej vsoti so bila z aneksom št. 2 k Pogodbi o izvedbi vzdrževalnih del na gozdnih cestah (št.
430-0009/2009) dodana sredstva v višini 4.906,37 € za sanacijo gozdne ceste Potok –
Farbanca – Gole Vrtače. Skupna vrednost del je torej znašala 31.744,37 €.
Iz »Situacij del« izdanih Občini Nazarje iz strani podjetja VOC v mesecih julij, avgust,
september, november in december 2009 in pregledu kartice konta 4025031 »Tekoče
vzdrževanje gozdnih cest« je razvidno, da so bila podjetju VOC nakazana sredstva za
izvedbo vzdrževanja gozdnih cest v skupni višini 31.728,88 €.
UGOTOVITEV :
NO ugotavlja, da so bila vsa sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2009 porabljena
namensko.
UGOTOVITVENI DEL – požarna taksa
Iz kartice konta 7400010 »Požarna taksa za leto 2009« je razvidno, da je občina v letu 2009
prejela sredstva v višini 5.701,00 €. Sredstva so bila prejeta mesečno.
Iz kartice konta 4310001 »Inv.transfer PGD-požarna taksa za leto 2009« je razvidno, da je
občina v letu 2009 nakazala sredstva v višini 6.150,03 €. V ta znesek je vključena tudi
požarna taksa v višini 449,01 € za november 2008, ki jo je občina prejela 31.12.2008 in
nakazala 30.1.2009 po ključu razdelitve sredstev požarne takse za PGD Nazarje, Kokarje in
Šmartno ob Dreti. Sredstva so bila nakazana mesečno in sicer po ključu razdelitve.
Iz izpisa prilivi in odlivi ter po ključu razdelitve sredstev požarne takse 20019 za PGD
Nazarje, Kokarje in Šmartno ob Dreti je razvidna razdelitev požarne takse po % in sicer
pripada :
PGD Nazarje
37,40 %
PGD Kokarje
31,30 %
PGD Šmartno ob Dreti
31,30 %
Iz omenjenega izpisa je razvidno, da se je požarna taksa pravilno obračunala po ključu
razdelitve in nakazala vsem trem PGD v občini Nazarje. Nakazila za požarno takso so v letu
2009 znašala :
PGD Nazarje
2.132,17 €
PGD Kokarje
1.784,41 €
PGD Šmartno ob Dreti
1.784,41 €
UGOTOVITEV :
NO ugotavlja, da so bila vsa sredstva požarne takse v letu 2009 porabljena namensko.
OBČINA NAZARJE, Savinjska cesta 4
3331 NAZARJE
TEL.: 03/839-16-00, FAX: 03/839-16-15
E-mail: obcina@nazarje.si

SKUPNA UGOTOVITEV :
NO pri nadzoru namenske porabe požarne takse in sredstev za vzdrževanje gozdnih
cest v letu 2009 ni ugotovil nepravilnosti oz. pomanjkljivosti.
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 svetu Občine

OBČINA NAZARJE, Savinjska cesta 4
3331 NAZARJE
TEL.: 03/839-16-00, FAX: 03/839-16-15
E-mail: obcina@nazarje.si

