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Z  A  P  I  S  N  I  K  

 

1. seje Nadzornega odbora Občine Radeče, ki je bila v petek, dne 17. decembra 2010 ob 

17. uri v sejni sobi Občine Radeče.  

 

Prisotni člani NO: Marjeta Lipec, Robert Dorn, Maja Koţar, Mihaela Ferle Starina, 

                                Marjan Kurnik 

 

Drugi prisotni: Ţupan – Matjaţ Han; direktorica občinske uprave – Brigita Stopar in  

                           Marinka Titovšek – zapisnikar  

 

 

Sejo je po določilih 34. člena Statuta sklical in vodil do izvolitve predsednika ţupan Matjaţ 

Han, ki je uvodoma pozdravil vse navzoče člane Nadzornega odbora Občine Radeče ter se jim 

zahvalil za izkazano pripravljenost po sodelovanju. Povedal je, da je glede na strokovnost 

vseh članov izbor po njegovem mnenju zelo dober, zato z njihove strani pričakuje dobro, 

strokovno in korektno delo. Ugotovil je, da so v sedanji sestavi Nadzornega odbora vsi člani 

novi, edino Marjeta Lipec je ţe bila članica NO v prejšnjem mandatu. V sedanjem sestavu NO 

prevladuje ţenska kvota, v prejšnjem mandatu je bilo obratno. Nato je pozdravil tudi 

direktorico občinske uprave Brigito Stopar ter predlagal, da zapisnike sej Nadzornega odbora 

piše Marinka Titovšek, ki tudi administrativno skrbi za sklic sej in pripravo materiala.  

 

Članom Nadzornega odbora je bil na seji posredovan Statut Občine Radeče, Poslovnik 

občinskega sveta Občine Radeče ter Poslovnik o delu Nadzornega Odbora Občine Radeče.    

 

Nato je ţupan Matjaţ Han predlagal, da se seja nadaljuje po dnevnem redu, kot je bil članom 

posredovan z vabilom za sejo in je bil sprejet naslednji 

 

D N E V N I   R E D : 

 

1. Izvolitev predsednika Nadzornega odbora 

2. Dogovor o načinu dela 

3. Razno  

 

 

K prvi točki dnevnega reda 

IZVOLITEV PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA 

 

Ţupan Matjaţ Han je dejal, da po 34. členu Statuta občine Radeče predsednika izvolijo člani 

Nadzornega odbora na prvi seji, zato je navzoče člane povprašal po predlogu za imenovanje 

predsednika.  

 

Član NO Robert Dorn je dejal, da glede na to, da je bila Marjeta Lipec članica Nadzornega 

odbora v prejšnjem mandatu in ima pri tem določene izkušnje predlaga, da se jo imenuje za 

predsednico. S tem predlogom so se strinjali tudi vsi ostali člani Nadzornega odbora.  

 

Ţupan Matjaţ Han je dejal, da se s predlogom strinja tudi sam ter povprašal Marjeto Lipec, ali 

sprejme predlagano funkcijo. 
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Marjeta Lipec je dejala, da se članom NO in ţupanu zahvaljuje za zaupanje in sprejema 

predlagano funkcijo predsednice Nadzornega odbora s tem, da prosi za pomoč pri delu vse 

člane Nadzornega odbora, ţupana in strokovne sluţbe Občine Radeče.   

  

Soglasno je bil sprejet naslednji 

 

S K L E P : 

 

Za predsednico Nadzornega odbora Občine Radeče se imenuje mag. Marjeta Lipec.  

 

Vsi navzoči so Marjeti Lipec izrekli čestitke za imenovanje predsednice Nadzornega odbora 

Občine Radeče.  

  

K drugi točki dnevnega reda 

DOGOVOR O NAČINU DELA 

 

Ţupan Matjaţ Han je predlagal, da se člani Nadzornega odbora, kateri se med seboj še ne 

poznajo, predstavijo. Temu predlogu je pritrdila tudi predsednica Marjeta Lipec, ki se je 

članom predstavila in povedala, kje in na katerem področju dela. Nato so se vsi člani med 

seboj predstavili. Predsednica jim je tudi predala v izpolnitev obrazec ter člane NO zaprosila, 

da vanj vpišejo svoj e-naslov in številko mobitela za medsebojno kontaktiranje. Izpolnjen 

obrazen bo vsem članom posredovan z zapisnikom.  

 

Glede samega načina dela Nadzornega odbora je predsednica Marjeta Lipec povedala, da ga 

določa Poslovnik Nadzornega odbora in predlaga, da si ga preberejo. Opozorila je na  

pomembno vlogo nadzornega odbora, saj predstavlja najvišji organ nadzora javne porabe v 

občini. Do naslednje seje, ki bo predvidoma v mesecu januarja pa prosi vse člane, da 

pripravijo svoje predloge za pripravo programa dela rednih pregledov za naslednje leto, o 

katerem pa bodo razpravljali, ga izoblikovali in potrdili na naslednji seji.  

 

V nadaljevanju je povedala, da NO opravlja tudi občasne preglede poslovanja proračunskih 

porabnikov, za katere pa se člani NO dogovorijo sproti. Po opravljenem pregledu NO pripravi 

poročilo o ugotovitvah pregleda. Nadzorni odbor s poročilom o delu najmanj dvakrat letno 

seznanja občinski svet, katerega sej se udeleţuje predsednik ali od njega pooblaščen član 

Nadzornega odbora.   

 

Član NO Marjan Kurnik je vprašal, ali še kakšen drug zakon, razen Statuta in Poslovnika, ki 

so ga prejeli, določa oz. ureja delo Nadzornega odbora. Zanima ga tudi, ali je ţe bil sprejet 

Proračun Občine Radeče za leto 2011.  

 

Direktorica občinske uprave Brigita Stopar je pozdravila vse navzoče člane NO in jim izrekla 

čestitke za imenovanje. Čestitala je tudi predsednici Marjeti Lipec ter dejala, da so jim 

strokovne sluţbe Občine Radeče vedno na razpolago. Povedala je, da je bil Poslovnik NO 

sprejet v letu 2001, osnova mu je Statut, kar pa ni določeno v Statutu, opredeljuje oz. določa 

Poslovnik Občine Radeče. Krovni zakon za delo NO pa je Zakon o lokalni samoupravi, 

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin, ki jih lahko dobijo oz. so objavljeni na 

spletni strani.  
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Dogovorjeno je bilo, da se vsem članom Nadzornega odbora posreduje fotokopija Zakona o 

lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.  

 

Na predlog predsednice NO je bilo tudi dogovorjeno, da se tako kot v prejšnjem mandatu, 

vsem članom Nadzornega odbora Občine Radeče posredujejo zapisniki sej Občinskega sveta 

Občine Radeče.  

 

Ţupan Matjaţ Han je predsednico Marjeto Lipec zaprosil oz. ji predlagal, da sklice sej 

Nadzornega odbora predhodno uskladi z njim, ker ţeli sejam prisostvovati. Ko bo dogovorjen 

termin sklica, se člane NO telefonsko obvesti o predvidenem datumu seje zaradi zagotovitve 

sklepčnosti, nato pa se jih posreduje vabilo za sejo. Glede vprašanja Marjana Kurnika o 

sprejemu Proračuna pa je povedal, da se pripravlja predlog sprejema Proračuna za leti 2011 in 

2012, ki bo šel v razpravo v mesecu januarju 2011 in se pričakuje sprejem v mesecu marcu. 

Do tedaj pa je potrebno sprejeti sklep o začasnem financiranju občine, o čemer bo odločal 

občinski svet na seji, dne 21. 12. 2010. Ţupan pa je o tem seznanil člane Nadzornega odbora.  

 

Direktorica občinske uprave Brigita Stopar je člane Nadzornega odbora zaprosila, da 

spremljajo zadeve okrog priprave in sprejetja Proračuna Občine Radeče ter podajo svoje 

stališče. Ko bo predlog Proračuna pripravljen, bo o njem razpravljal tudi Nadzorni odbor 

občine Radeče. 

 

Ţupan Matjaţ Han je prisotne člane NO obvestil, da so se v času pred volitvami pojavile s 

strani strank tiskane brošure, ki so bile razdeljene po gospodinjstvih in v katerih so zapisane 

številne netočnosti, predvsem glede zadolţitve občine. Razume, da je to predvolilna 

kampanja, določene stvari pa ne more dopustiti, predvsem takšne, ki so neresnične in za 

katere občani ţelijo odgovore. Zato prosi člane Nadzornega odbora, da pregledajo finančno 

stanje občine Radeče, se z njim seznanijo in tudi podajo svoje stališče v zvezi s tem. O tem je 

razpravljal tudi Občinski svet Občine Radeče in je bilo dogovorjeno, da bo občinska uprava 

pripravila ustrezen odgovor oz. pojasnilo o dejanskem finančnem stanju občine.  

 

Član Nadzornega odbora Marjan Kurnik je dejal, da dejansko ne ve, o čem ţupan govori, ker 

te brošure ni videl. Če pa je to res zapisano in ni resnično je pa vsekakor prav, da se o tem 

seznani Nadzorni odbor, pregleda dejansko finančno stanje in o tem obvesti občane Občine 

Radeče, da ne bo prihajalo do netočnih informacij.  

 

S tem so se strinjali vsi člani Nadzornega odbora in dogovorjeno je bilo, da občinska uprava 

pripravi ustrezen odgovor na te informacije, ki naj bi bile netočne tako, da bodo občani imeli 

pravilne informacije. Nato pa bo Nadzorni odbor tudi sam pregledal finančno stanje občine in 

podal svoje stališče.  

 

 

K tretji točki dnevnega reda 

RAZNO 

 

Ţupan Matjaţ Han je prisotne informiral o pripravi Proračuna Občine Radeče za leti 2011 in 

2012, v katerega pripravo so vključene vse Krajevne skupnosti, javni zavodi in JP Komunala 

Radeče. Razprava o predlogu Proračuna je predvidena v mesecu januarju ter nato sprejem v 

mesecu marcu 2011. Povedal je, da se v Občini Radeče pripravljata dva velika projekta, ki se 

bosta izvajala v naslednjem letu in sicer vrtec Čira Čara, za kar je ţe bilo pridobljeno 




