
ZAPISNIK

9. redne seje Nadzornega odbora Občine Radeče, ki je bila v sredo, dne 14. marca 2012 ob
17.30 uri v sejni sobi Občine Radeče.

Prisotni člani Nadzornega odbora:
Marjeta Lipec, Robert Dom, Mihaela Ferle Starina, Maja Kožar

Odsoten član Nadzornega odbora:
Marjan Kurnik

Drugi prisotni: Brigita Stopar - direktorica občinske uprave; Marta Ašič - finančni ca in
Marinka Titovšek - zapisnikar

Sejo je vodila predsednica Nadzornega odbora Občine Radeče Marjeta Lipec, ki je uvodoma
pozdravila vse navzoče. Ugotovila je, da je odsoten član NO Marjan Kurnik. Prisotni so bili
štirje člani Nadzornega odbora inje bil le-ta sklepčen.
Predlagala je dnevni red, kot je bil posredovan z vabilom za sejo.

Ker nanj ni bilo pripomb, je bil soglasno sprejet naslednji

DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje, z dne 23. Ol. 2012
2. Obravnava in sprejem Končnega poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Občine
Radeče

3. Obravnava in sprejem Polletnega poročila o delu NO za leto 2011
4. Obravnava Zaključnega računa Proračuna Občine Radeče za leto 20 Il
5. Razno

Pri prvi točki dnevnega reda
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE, Z DNE 23. 01. 2012

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je dejala, da so na zadnji seji obravnavali oz.
sprejeli Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Glasbene šole Laško-Radeče ter
sprejeli osnutek Poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Občine Radeče, ki je v roku
posredovala odzivno poročilo in bo priloženo končnemu poročilu. Obravnavali in sprejeli so
Načrt dela NO za leto 2012 ter govorili o problematiki vračila preplačila nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča - SEL, katerega zadeva je bila uspešno zaključena s podpisom
sporazuma, o čemur so bili člani NO seznanjeni na 3. izredni seji občinskega sveta, dne 30.
Ol. 2012. Prisotne člane NO je pozvala ali imajo pripombe na zapisnik zadnje seje.
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Ker na zapisnik m bilo pripomb je predsednica NO Marjeta Lipec dala na glasovanje
naslednji

SKLEP:

Potrdi se zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora, z dne 23.01. 2012.

ZA: so glasovali 4 člani; PROTI: nihče.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Pri drugi točki dnevnega reda
OBRA VNAVA IN SPREJEM KONČNEGA POROČILA O OPRAVLJENEM
NADZORU POSLOVANJA OBČINE RADEČE

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je dejala, da so na osnutek Poročila o
opravljenem nadzoru poslovanja Občine Radeče v roku prejeli odzivno poročilo, s katerim so
bili člani Nadzornega odbora seznanjeni in je vključeno v Končno poročilo. Končno poročilo
so člani že medsebojno uskladili, kljub temu pa je prisotne pozvala, da podajo morebitne
pripombe.

Ker ni bilo pripomb, je predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec dala na glasovanje
naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Radeče sprejema Končno poročilo o opravljenem nadzoru
poslovanja Občine Radeče in ga v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora posreduje
podžupanji v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Radeče in Občinskemu
svetu Občine Radeče.

ZA: so glasovali 4 člani; PROTI: nihče.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Pri tretji točki dnevnega reda
OBRAVNAVA IN SPREJEM POLLETNEGA POROČILA O DELU NO ZA LETO
2011

Predsednica NO Marjeta Lipec je dejala, daje v polletnem poročilu o delu NO zajeto delo, ki
so ga opravili v drugi polovici leta 2011. V bistvu je Nadzorni odbor zasedal na dveh sejah,
kjer so opravili pregled poslovanja Glasbene šole Laško-Radeče in pregled poslovanja Občine
Radeče. Obe Končni poročili sta priloženi Polletnemu poročilu, ki so ga člani NO sprejeli in
potrdili.
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Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je dala na glasovanje naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Radeče sprejema polletno poročilo o delu NO za leto 2011 in ga
posreduje podžupanji v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Radeče in
Občinskemu svetu Občine Radeče.

ZA: so glasovali 4 člani: PROTI: nihče.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Pri četrti točki dnevnega reda
OBRAVNAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RADEČE ZA
LETO 2011

Gradivo so člani NO prejeli z vabilom za sejo. Predsednica Marjeta Lipec je dejala, da so
imeli za pregled le-tega na razpolago sicer malo časa, ker je obravnava zaključnega računa
predvidena že v ponedeljek 19.3.2012 na seji občinskega sveta, vendar so člani posredovano
gradivo pregledali in zbrali še nekaj dodatnih vprašanj, katere je že predhodno posredovala
po e-mailu strokovnim službam občine. Opravičila se je za kratek rok, ki so ga imeli za
pripravo odgovorov, nato pa prosila za uvodna pojasnila in odgovore na posredovana
vprašanja.

Krajšo uvodno obrazložitev je podala finančnica Marta Ašič, ki je dejala, da so se v letošnjem
letu odločili, da bodo glede na to, da morajo imeti Zaključni račun Proračuna Občine Radeče
potrjen do 15.04.2012, Zaključni račun in premoženjsko bilanco obravnavali ločeno na dveh
sejah. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2011 sestavljata splošni in posebni
del. Proračun za leto 2011 je bil sestavljen na osnovi izhodišč, prejetih s strani Ministrstva za
finance. Proračun vključuje odhodke za vse zakonske naloge, ki jih morajo občine opravljati.
Občina Radeče v letu 2011 ni uporabila možnosti priprave rebalansa, ker so se zadeve
regulirale s prerazporeditvami v okviru področja proračunske porabe, kakor tudi med
podprogrami v okviru glavnih programov na predlog neposrednega uporabnika, skladno s 5.
členom Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2011.

Povedala je, da so s poslovanjem občine zadovoljni. Prihodki skupaj znašajo 3.886.247,00
EUR, kar je v primerjavi s planom doseženo v višini 59 %, znotraj tega so davčni prihodki,
nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, transferni prihodki itd. Odhodki skupaj znašajo
3.930.127,00 EUR, kar je 53,2 % plana, v letu 2010 so znašali 3.784.000,00 EUR. Od ostalih
zadev je izpostavila takso za obremenjevanje voda, ki je v lanskem letu znašala 323.000,00
EUR, v letu 2010 cca 207.000,00 EUR, večja je iz naslova takse, ki jo je plačalo podjetje
Radeče papir iz tekočega leta in za leto 2009. Med prihodki so višji kapitalski prihodki, ker so
v letu 2011 prodali poslovni prostor Borovo, medtem ko v letu 2010 niso imeli kapitalskih
prihodkov. Pri plačah se dosledno držijo planov, mogoče so v letu 2011 nekoliko višje zaradi
prihoda delavke iz porodniškega dopusta. Tudi pri odhodkih so se držali plana, večji % je bil
pri drugem splošnem delu, kjer imajo npr. stroške za odličnjake, obdarovanje starostnikov,
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zavetišče za živali, ki ga doslej niso imeli, otroška igrišča, 70-letnica izgnancev, Mladinski
center, kar skupaj znaša 25.000,00 EUR. Po funkcionalni klasifikaciji se vidi, da so v letu
2011 dali večji poudarek na otroško varstvo, izobraževanje, manj na ceste, na komunalnem
področju je bilo 312.000,00 EUR - za investicije v cestno razsvetljavo, vodovode,
kanalizacijo itd.

V letu 2011 so bila vsem javnim zavodom, javnemu podjetju Komunala Radeče in GZ Radeče
ter vsem ostalim društvom nakazana vsa s proračunom predvidena sredstva za njihovo
delovanje. Po 16 letih prizadevanj in pogajanji z vsemi pristojnimi je Občina Radeče z
velikimi napori s SEL končno sklenila Dogovor o načinu poplačila obveznosti iz naslova
preplačila NUSZ, s katerim je SEL Občini Radeče odpustil del dolga v obliki odpisa dela
obresti in omogočil odplačevanje preostalega dolga v daljšem časovnem obdobju (20 let). V
samo bilanco so vknjižili tudi omenjeni dogovor s SEL.
Na koncu imajo vključene bilance krajevnih skupnosti, tako kot vsako leto in zakladniški
račun.

Ob zaključku poročanja je finančni ca Marta Ašič podala odgovore na vprašanja, ki so jih člani
NO posredovali po e-mailu in sicer glede investicijskega transfera - ZR stran 64, postavka
431; investicije v turizem za TRe Savus Radeče, ZR stran 90, postavka 0114006;
rekonstrukcija kuhinje in jedilnice OŠ, ZR stran 117, postavka 0119037 in Knjižnica Radeče,
plače - ZR stran 107, postavka 0118002.
Dokumentacijo v zvezi s podanimi pojasnili je v pisni obliki predala predsednici Nadzornega
odbora Marjeti Lipec.

V razpravi sta na postavljena vprašanja članov NO (ali mora občina sofinancirati vzdrževanje
cerkva; ZR stran 87 - postavka cestna razsvetljava; ZR stran 73 - postavka sodni stroški - iz
katerega naslova so nastali; kako občina kontrolira DURS, če so plačani oz. izvršena plačila iz
naslova stavbnega zemljišča; kdaj bo začel Skupni prekrškovni organ pobirati globe za
ugotovljene nepravilnosti, saj njegovo delovanje trenutno predstavlja zgolj le strošek za
občino), odgovore in pojasnila podajali direktorica občinske uprave Brigita Stopar in
finančni ca Marta Ašič. Na pobudo, da se začnejo pobirati globe za nepravilna parkiranja, je
direktorica občinske uprave dejala, da bo pobudo oz. razmišljanje NO prenesla na prvi
naslednji seji Skupnega prekrškovnega organa.

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec se je zahvalila za podana pojasnila in dala na
glasovanje naslednji

SKLEP:

Nadzorni odbor Občine Radeče je obravnaval Zaključni račun Proračuna Občine
Radeče za leto 2011. Vsa mnenja in pripombe NO so razvidne iz zapisnika in bodo
vključena tudi v poročilu o delu Nadzornega odbora.

ZA: so glasovali 4 člani; PROTI: nihče.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Pri peti točki dnevnega reda
RAZNO

Na vprašanje predsednice Nadzornega odbora Marjete Lipec, kdaj je bila podpisana pogodba
oz. dogovor o poplačilu dolga iz naslova nadomestila za stavbna zemljišča s SEL ter kdaj je
bila na Vrhovno sodišče RS podana zahteva za umik revizije, je direktorica občinske uprave
Brigita Stopar povedala, daje bil dogovor podpisan 02.02.2012. Pričakujejo še pisni sklep s
strani DURS-a, da je zadeva zaključena, umik revizije pa je bil vložen naslednji dan po
podpisu dogovora, kot je bilo dogovorjeno.

Predsednica NO Marjeta Lipec je postavila tudi vprašanje, ali je kaj novega v zvezi z
gospodarsko situacijo v Radeče papirju, ker so zadeve zelo nejasne in so poznane samo
informacije iz medijev.

Direktorica občinske uprave Brigita Stopar je povedala, da trenutno ni drugih informacij kot
tiste, ki so poznane iz medijev.

Člana Nadzornega odbora Roberta Dom je zanimalo, ali so predvideni kakšni seminarji oz.
izobraževanja za člane Nadzornega odbora. Dogovorjeno je bilo, da v kolikor bo v zvezi s tem
prišla kakšna ponudba, se le-ta posreduje predsednici Nadzornega odbora Marjeti Lipec.

Seja Nadzornega odbora Občine Radeče je bila končana ob 18.30 uri.

Zapisala:
~~nka Titov~ek
~-\\s0-(L

ega odbora:
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