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Z  A  P  I  S  N  I  K  

 

2. redne seje Nadzornega odbora Občine Radeče, ki je bila v ponedeljek, dne 31. januarja 

2011 ob 18. uri v sejni sobi Občine Radeče.  

 

Prisotni člani Nadzornega odbora: 

Marjeta Lipec, Maja Kožar, Marjan Kurnik, Mihaela Ferle Starina, Robert Dorn  

 

Drugi prisotni: Župan – Matjaž Han; direktorica občinske uprave – Brigita Stopar;  

                          finančnica – Marta Ašič in zapisnikar – Marinka Titovšek   

 

 

Sejo je vodila predsednica Nadzornega odbora občine Radeče Marjeta Lipec, ki je uvodoma 

pozdravila vse navzoče. Ugotovila je, da so prisotni vsi člani Nadzornega odbora in je le-ta 

sklepčen.  

V nadaljevanju je dejala, da preden preide na dnevni red seje želi, da se v zapisnik današnje 

seje zapiše, da je župan na prvi seji, dne 17. 12. 2010, Nadzorni odbor seznanil z odločitvijo 

glede začasnega financiranja občine, kot mu nalaga 33. člen Zakona o javnih financah, s 

čimer so se vsi člani NO strinjali.   

 

Predsednica NO Marjeta Lipec je predlagala v sprejem dnevni red, kot je bil posredovan z 

vabilom.  

Ker nanj ni bilo pripomb, je bil soglasno sprejet naslednji 

 

D N E V N I   R E D :  

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje, z dne 17. 12. 2010  

2. Obravnava in sprejem Načrta dela Nadzornega odbora Občine Radeče za leto 2011  

3. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radeče 

4. Obravnava predloga Proračuna Občine Radeče za leti 2011 in 2012 

5. Razno  

 

Pri prvi točki dnevnega reda 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE, Z DNE 17. 12. 2010  

 

je predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec povedala, da so bili sklepi zadnje seje 

realizirani in pozvala prisotne, da podajo morebitne pripombe na zapisnik.  

 

Ker ni bilo pripomb, je predsednica NO Marjeta Lipec dala na glasovanje naslednji 

 

S K L EP :  

 

Potrdi se zapisnik 1. redne seje Nadzornega odbora, z dne 17. 12. 2010.  

 

ZA: je glasovalo 5 članov; PROTI: nihče. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
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Pri drugi točki dnevnega reda 

OBRAVNAVA IN SPREJEM NAČRTA DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE 

RADEČE ZA LETO 2011  

 

Člani Nadzornega odbora so gradivo prejeli z vabilom za sejo. 

Predsednica Marjeta Lipec je dejala, da je Načrt dela Nadzornega odbora pripravila na osnovi 

opravljenih nadzorov NO v preteklem mandatu. Planirala je pet rednih nadzorov, kar meni, da 

zadostuje. Predlaga pa, da se pregled Zaključnega računa občine Radeče opravi pred 

obravnavo na Občinskemu svetu, kar tudi določa 8. člen Poslovnika Nadzornega odbora. 

 

V razpravi je na vprašanje članice Mihaele Ferle Starina, kaj pomeni določba »potreben čas za 

izvedbo nadzora« predsednica pojasnila, da to pomeni čas, v katerem se izdela poročilo o 

opravljenem nadzoru in je določen glede na zahtevnost pregleda. O pregledu oz. nadzoru se 

bodo člani dogovorili na seji Nadzornega odbora.  

 

Finančnica Marta Ašič je glede zaključnega računa dejala, da je rok za prvi del oddaje 

zaključnega računa na AJPES 28. 2. 2011. Rok za oddajo drugega – posebnega dela, je 31. 3. 

2011, po novem Zakonu pa mora Občinski svet zaključni račun potrditi do 15. 4. 2011 in se je 

potrebno temu prilagoditi.  

 

Na predlog župana je bilo dogovorjeno, da ko bo imela finančnica Marta Ašič pripravljen 

zaključni račun v takšni obliki, da se lahko opravi nadzor, o tem obvesti predsednico 

Nadzornega odbora ter se dogovorita za pregled. 

 

V nadaljevanju je predsednica NO Marjeta Lipec dejala, da je sestavni del Načrta dela tudi 

predlog potrebnih sredstev za delo Nadzornega odbora, za katerega predlaga, da se uskladi s 

predlogom Proračuna in se prvotni znesek – prisotnost na sejah iz 3.200,00 EUR popravi na 

2.400,00 EUR tako, da skupno znašajo potrebna sredstva za delo NO v letu 2011 7.500,00 

EUR in ne 8.300,00 EUR.  

 

Ker ni bilo dodatnih predlogov, je predsednica Marjeta Lipec dala na glasovanje naslednji 

 

S K L E P : 

 

Nadzorni odbor Občine Radeče sprejme Načrt dela Nadzornega odbora Občine Radeče 

za leto 2011, ki vsebuje tudi predlog potrebnih sredstev za delo Nadzornega odbora in 

ga posreduje županu ter Občinskemu svetu Občine Radeče, kot to določa 37. člen 

Statuta Občine Radeče.  

Načrt dela Nadzornega odbora Občine Radeče za leto 2011 je sestavni del zapisnika 2. 

redne seje Nadzornega odbora.  

 

ZA: je glasovalo 5 članov; PROTI: nihče. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
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Pri tretji točki dnevnega reda 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE RADEČE  

 

Člani Nadzornega odbora so predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Nadzornega odbora 

Občine Radeče prejeli skupaj z vabilom za sejo. 

 

Dodatno pojasnilo je podala predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec, ki je povedala, 

da je predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Nadzornega odbora pripravila zaradi 

sedanjega 26. člena Poslovnika, ki določa vsebine letnih načrtov nadzorov in meni, da bi ga 

bilo potrebno spremeniti in dopolniti, ker je po njenem mnenju neizvedljiv. Za spremembo 

29. člena meni, da je le-ta potrebna zaradi uskladitve s Pravilnikom o obveznih sestavinah 

poročila nadzornega odbora občine (objavljen v UL št. 23/09) ter zaradi tega, ker ta člen 

govori o hujših kršitvah, pa le-te niso nikjer definirane.   

Poslovnik o delu Nadzornega odbora sprejema Nadzorni odbor, objavi se v Uradnem listu RS, 

o spremembah in dopolnitvah pa so dolžni obvestiti Občinski svet. 

 

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je še povedala, da je bila 12. 1. 2011 na 

posvetu v Litiji, ki je bil organiziran preko Združenja občin Slovenije in katerega tema je bila 

delovanje Nadzornih odborov, poudarek pa je bil predvsem na formalno pravnem vidiku, ki 

predstavlja podlago in osnovo za njihovo delovanje. 

Zato je pripravila predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika NO v členih, ki so zapisani in 

prosi, da se predlog, pred dokončnim sprejemom, pregleda s strani pravne oz. strokovnih 

služb občine.  

 

Župan Matjaž Han se je s predlogom predsednice Nadzornega odbora Marjete Lipec strinjal 

in dejal, da bodo predlog sprememb in dopolnitev pregledale strokovne službe občine ter ga 

po potrebi tudi dopolnile.  

Dogovorjeno je bilo, da Poslovnik NO pregledajo tudi ostali člani NO in podajo morebitne 

predloge za njegove spremembe. 

 

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je nato dala na glasovanje naslednji 

 

S K L E P : 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radeče 

pregledajo strokovne službe Občine Radeče in ga po potrebi dopolnijo. O sprejemu le-

teh pa se bo Nadzorni odbor odločal na naslednji seji.  

 

 

ZA: je glasovalo 5 članov; PROTI: nihče. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Pri četrti točki dnevnega reda 

OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE RADEČE ZA LETI 2011 IN 

2012  

 

Člani Nadzornega odbora so gradivo prejeli z vabilom za sejo.  

 

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je dejala, da je župan na 4. redni seji 

Občinskega sveta, dne 24. 01. 2011 predstavil predlog Proračuna Občine Radeče za leti 2011 

in 2012, na 5. redni seji OS, dne 28. 01. 2011 pa je bila opravljena splošna razprava o 

predlogu Proračuna in po 84. členu Poslovnika imajo svetniki 10-dnevni rok za oddajo pisnih 

pripomb in predlogov k predlogu Proračuna. Naloga Nadzornega odbora Občine Radeče je, 

da obravnava predlog Proračuna Občine Radeče za leti 2011 in 2012.  

 

Nato je župan Matjaž Han podal uvodno obrazložitev predloga Proračuna Občine Radeče za 

leti 2011 in 2012. Povedal je, da je predlog Proračuna Občine Radeče dokument, ki je za 

Občino Radeče najpomembnejši, saj se na osnovi proračuna občina lahko razvija in opravlja 

zakonska določila, katere nalaga država. Proračun je dvoletni, to pa zato, ker so v Občini 

Radeče v zadnjih štirih letih na takšen način lahko realizirali veliko projektov. Predlog 

dvoletnega Proračuna za leti 2011 in 2012 je pripravljen na osnovi izhodišč, prejetih s strani 

Ministrstva za finance. V predlogu so vključeni vsi odhodki in vse naloge, ki jih morajo 

občine opravljati po sedanjih predpisih. Predlog Proračuna vključuje tudi prihodke in odhodke 

Krajevnih skupnosti in del odhodkov javnih zavodov oz. ostalih proračunskih uporabnikov.  

Ključni zakon, ki ga pri sestavi Proračuna upoštevajo in mu sledijo je Zakon o financiranju 

občin. Ta pa pozna dva pojma in sicer glavarino in povprečnino. Trenutno znana povprečnina 

za leto 2011 je 554,50 EUR in je enaka tudi za leto 2012. V lanskem letu je Ministrstvo za 

finance spremenilo Pravilnik o pošiljanju sprejetih Proračunov, na osnovi katerih je potrebno 

proračun pripraviti po enakem sistemu kot je državni, zato so pripravili sistem v aplikaciji 

Appra ter podlage za pripravo obrazložitev Proračuna. Zaradi tega je pregled proračuna malo 

težji, zato se bodo strokovne službe občine, in tudi sam, potrudili, da v času sprejemanja 

proračuna obrazložijo vse postavke in odgovorijo na vsa vprašanja, ki se bodo nanašala na 

proračun.  

 

V nadaljevanju je povedal, da bo predlog Proračuna Občine Radeče za leti 2011 in 2012 

poskušal predstaviti na kar se da razumljiv način.  

Predlog Proračuna Občine Radeče za leti 2011 in 2012 je po njegovem mišljenju zelo 

razvojno naravnan, tudi investicijsko, vendar je kljub temu, da je rekorden, kar se višine tiče, 

tudi realen in sledi pričakovanjem ljudi v naši občini. Pri pripravi proračuna so v času 

priprave predloga dobili in prejeli predloge javnih zavodov, Javnega podjetja Komunala 

Radeče, Gasilske zveze Radeče, vseh štirih krajevnih skupnosti in tudi Skupnega 

prekrškovnega organa in RRA Krško.  

Pri pripravi Proračuna so izhajali iz izračuna primerne porabe občin, prihodka občine iz 

glavarine in finančne izravnave za leto 2011 in 2012. Te podatke jim daje Ministrstvo za 

finance. Drug dokument je bil veljavni rebalans proračuna za leto 2010 in tretji, globalni 

makro ekonomski okviri razvoja Slovenije in napoved Umarja za leta 2010 do 2015. Ta 

trenutek je v Radečah 4599 prebivalcev, površina občine je 52 km2, občinskih cest je 101 km. 

Predlog Proračuna Občine Radeče vsebuje splošni in posebni del. Proračun za leto 2011 je 

težak 8.080.812,00 EUR. V tem znesku so upoštevana vsa zakonska določila, ki jih občina 
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mora izvajati, od ekonomske in fiskalne administracije, lokalne samouprave, notranjih zadev 

in varnosti, trga dela in delovnih pogojev, kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prometa, prometne 

infrastrukture, komunikacije, gospodarstva, varovanja okolja in naravne dediščine, 

prostorskega planiranja, stanovanjske komunalne dejavnosti, zdravstvenega varstva, kulture, 

športa nevladnih organizacij, izobraževanja, socialnega varstva, intervencijskih programov in 

obveznosti, itd. V tabelaričnem delu predloga posebnega dela proračuna so prikazane 

naslednje kolone in sicer prva kolona je veljavni proračun po rebalansu 2010, druga kolona je 

plan proračuna 2011 in tretja kolona je plan proračuna 2012. Četrta in peta kolona pa so 

indeksi planov Proračuna za leti 2011 in 2012.  

 

V nadaljevanju je nato župan podrobno obrazložil vse postavke predloga Proračuna Občine 

Radeče za leti 2011 in 2012. Posebej je poudaril, da je na gospodarstvu v letošnjem letu 

namenjenih 811.652,00 EUR in v naslednjem letu 147.000,00 EUR. Razlika je zaradi 

investicije v turizem TRC Savus, za katero že ima občina odobrena evropska sredstva, pa 

vendar se zadeva odmika zaradi pridobivanja soglasij. Investicija je vredna 715.652,00 EUR v 

letošnjem letu in 50.000,00 EUR v naslednjem letu. Če ne bodo uspešni pri pridobivanju 

soglasij v letošnjem letu, potem se bo ta investicija prestavila na naslednje leto in bo seveda 

zaradi tega proračun tudi manjši in nerealiziran v predvideni višini. Računa, da bi do 18. 2. 

2011, ko naj bi sprejemali Proračun že vedeli, kako bo s to zadevo.  

Pri varovanju okolja in naravne dediščine je proračun nastavljen na 1.058.309,00 EUR v letu 

2011 in 951.122,00 EUR v letu 2012. V teh postavkah je največja postavka izgradnja 

centralne čistilne naprave Radeče, katere vrednost bo v treh letih presegla en milijon evrov in 

za katero so v preteklem tednu tudi razpisali oz. podali razpis za izbor najugodnejšega 

ponudnika za izgradnjo le-te in pričakujejo do 14. 2. 2011 ponudbe. Za ta namen so pridobili 

tudi sredstva iz kohezijskega sklada. Poleg vseh domačih oz. občinskih zadev imajo tudi 

investicijo v Unično, za katero so lahko veseli, da je prišlo do izvedbe in je ovrednotena na 

394.326,00 EUR v letu 2011 in 288.139,00 EUR v letu 2012. Tudi pri tej investiciji so bili 

uspešni pri pridobivanju kohezijskih sredstev. Pri prostorskem planiranju in komunalni 

dejavnosti je pomembna postavka izdelava strategije prostora razvoja oz. občinski prostorski 

načrt, katerega želijo v letošnjem letu tudi sprejeti, kljub težavam, ki jih imajo na raznih 

ministrstvih s pridobivanjem soglasij. Zadeva, ki se jim tudi zapleta, je izboljšanje 

vodovodnih sistemov, za kar so prijavili projekt Jagnjenica za pridobitev evropskih 

kohezijskih sredstev. V teh dneh so opravili razgovore z lastniki zemljišč, kjer so vodna 

zajetja, vendar so se nekateri temu uprli in se lahko zgodi, da bo morala občina od projekta 

odstopiti. Postavka, ki je tudi višja, je nakup zemljišč, ki je v prilogi in sicer je to letni načrt o 

razpolaganju z nepremičnim premoženjem občine Radeče za leti 2011 in 2012. Na področju 

izobraževanja so sredstva resnično visoka in sicer 2.392.000,00 EUR v letu 2011 in 

2.231.000,00 EUR v letu 2012 in kažejo na najvišji porast sredstev glede na pretekla leta. V 

skladu s sklepi, ki jih je sprejel prejšnji občinski svet gredo v izgradnjo novega vrtca v 

Radečah, zato so ta sredstva tako visoka. Druga velika investicija je rekonstrukcija kuhinje in 

jedilnice v Osnovni šoli, katera je vezana tudi na izgradnjo vrtca in je v letu 2011 ocenjena na 

345.900,00 EUR in v letu 2012 na 256.000,00 EUR.  

 

Ob zaključku je župan Matjaž Han dejal, da proračun omogoča Občini Radeče, da bo lahko 

realizirala vse velike projekte in tudi manjše, ki so si jih skupaj zadali v teh letih. Realno 

pričakuje, da proračun ne bo realiziran v taki višini tudi zaradi tega, ker bodo ponudbe, ki jih 

bodo pridobivali s strani izvajalcev bistveno nižje, kot so sedaj v proračunu po projektantskih 

ocenah in pa tudi nekaterih projekti, ki so umeščeni v proračun, ne bodo realizirani, če ne 

bodo za to pridobili dodatnih sredstev, naj si bo iz državnega proračuna ali pa iz Evrope. 
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Povedal je tudi, da bo pri oblikovanju dopolnjenega predloga proračuna, glede na nekatere 

nove informacije, zlasti na področju pomoči družini na domu in posvetovalnice za starše in  

otroke, prišlo do nekaterih sprememb. Želi, da bi v teh dveh letih končali vse investicije, za 

katere že imajo pridobljena sredstva. Povedal je še, da so za leto 2011 dobili odločbo s strani 

Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj o odobritvi evropskih sredstev za 

vrtec v višini cca 700.000,00 EUR ter, da pri splošni razpravi o predlogu Proračuna Občine 

Radeče za leti 2011 in 2012 na občinskemu svetu s strani opozicije ni bilo nobene razprave 

oz. predlogov, razen nekaj vprašanj okrog posameznih postavk. 

 

V razpravi je predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec dejala, da jo glede na kadrovski 

načrt za leti 2011 in 2012, kjer je predvidena ena zaposlitev za določen zanima, na katerem 

področju je le-to predvideno. 

 

Direktorica občinske uprave Brigita Stopar je pojasnila, da bodo v letu 2011 in 2012 zadržali 

enako število zaposlenih, kot je doslej. Pri navedbi zaposlitve za določen (točka 4) in določen 

čas (točka 2) gre v bistvu za prerazporeditev, saj zaposlenega za delo na projektih ne bodo 

potrebovali, župan pa je v svojem kabinetu predvidel zaposlitev za določen čas, to bi bil 

njegov najožji sodelavec za odnose z javnostjo in bi bil zaposlen za čas njegovega mandata.  

 

Župan Matjaž Han je dejal, da je trenutno na občini zaposlenih 12 uslužbencev in dva 

funkcionarja, kadrovski načrt pa mu omogoča zaposlitev še treh. V tem času je prišlo na željo 

Francija Collauttija do prekinitve delovnega razmerja, nove zaposlitve ne predvidevajo, saj  

bodo delo prerazporedili med trenutno zaposlene. Edino kar predvideva, je zaposlitev nekoga 

za določen čas v kabinetu župana, kot svojega najožjega sodelavca za odnose z javnostjo, 

nima pa še nikogar v mislih.  

 

Na vprašanje Marjana Kurnika, koliko je občina zadolžena oz. ali je ta zadolženost v skladu z 

zakonodajo je župan Matjaž Han povedal, da je zadolženost občine v tem trenutku 367.000,00 

EUR, kar je približno 79,00 EUR na prebivalca in je v skladu z zakonodajo. 

 

Direktorica občinske uprave Brigita Stopar je povedala, da je postopek zadolžitve predpisan 

in da je za zadolžitev potrebno soglasje Ministrstva za finance, zato tudi če bi hoteli bonus 

zadolženosti prekoračiti, ga ne morejo.  

 

Članica Nadzornega odbora Mihaela Ferle Starina je postavila vprašanje, ali imajo zaprto 

finančno konstrukcijo oz. ali so že opravili razgovore z banko ter ali imajo odprto kakšno 

tožbo za investicije. Zanima jo tudi, kakšen je postopek pri izbiri nadzornikov za dela oz. 

investicije, ki se izvajajo. Tu svetuje, da so previdni in da izberejo najboljšega nadzornika, ker 

je od njega največ odvisno, kako se bodo dela izvajala. 

 

Župan Matjaž Han je povedal, da redno plačujejo vse račune po datumu zapadlosti, z bankami 

se tekoče pogovarjajo, vendar pa za njih niso najboljši partner, ker se ne zadolžujejo. Za 

investicije, ki so jih opravili, so v tožbi edino s firmo Smit, ki je opravljala dela na stadionu. 

Glede izbire nadzornikov pri delih pa je povedal, da imajo nadzornike za manjše vrednosti, in 

želijo, da bi na tem področju pridobili tudi Radečane, trenutno se dogovarjajo z g.Vajda 

Bojanom. Za večje investicije, kjer bo tudi večja vrednost, pa bodo morali iti na javni portal.  
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Član Nadzornega odbora Marjan Kurnik je dejal, da iz vsega povedanega vidi, da je občina na 

dobri in pravi poti. Opozoril je edino na previdnost pri sklepanju pogodb z izbranimi izvajalci, 

predvsem gradbinci zaradi nevarnosti, kateri sledimo, kako hitro nekatera gradbena podjetja 

propadajo.  

 

Na vprašanje Marjana Kurnika, ali se občina sama prijavlja na razpise za evropska sredstva je 

župan Matjaž Han odgovoril pritrdilno.  

 

Na vprašanje predsednice NO Marjete Lipec ali občina resnično razmišlja o pripravi projekta 

strategija razvoja občine, o kateri je bilo veliko razprave na sejah Nadzornega odbora v 

prejšnjem mandatu je župan Matjaž Han dejal, da so sredstva v ta namen predvidena v 

Proračunu. K pripravi strategije razvoja občine bodo resno pristopili in sicer sami, s svojimi 

strokovnimi službami. 

 

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je dala na glasovanje naslednji 

 

S K L E P : 

 

Nadzorni odbor Občine Radeče je obravnaval predlog Proračuna Občine Radeče za leti 

2011 in 2012.  

 

ZA: je glasovalo 5 članov; PROTI: nihče. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

 

Pri peti točki dnevnega reda 

RAZNO 

 

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je dejala, da je bil vsem članom z vabilom za 

sejo posredovan Pravilnik o tajnik podatkih, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu (12. 3. 

2008) in prosi, da vsi člani, v kolikor se s tem strinjajo, podpišejo izjavo, da so s Pravilnikom 

o tajnih podatkih seznanjeni.   

Člani Nadzornega odbora so podpisali izjavo, da so seznanjeni s Pravilnikom o tajnih 

podatkih. Pravilnik s priloženimi podpisanimi izjavami se hrani v arhivu oz. zapisniku za 2. 

sejo Nadzornega odbora. 

 

V nadaljevanju je predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec tudi dejala, da so člani prav 

tako prejeli fotokopijo letaka, ki je bil dan po gospodinjstvih pred volitvami in v katerem so 

nekatere obtožbe na zadolženost občine, delo župana in strokovnih služb itd. 

Predlaga, da v zvezi s tem strokovne službe občine, kot je že tudi dejal župan na prvi seji, 

pripravijo v roku 30 dni odgovor oz. pojasnilo, ki se ga posreduje vsem članom Nadzornega 

odbora. Nadzorni odbor pa bo nato na podlagi tega odgovora na naslednji seji o tem 

razpravljal in sprejel svoje stališče. 

 

Župan Matjaž Han je dejal, da se s predlogom predsednice Marjete Lipec strinja. Na zadeve, 

ki so v letaku politične narave, strokovne službe ne bodo odgovarjale. Opredelile oz. pojasnilo 

bodo podale samo na strokovne zadeve, ki so nepravilno zapisane, to je npr. zadolženost 

občine in zadeve, ki pri občanih prikazujejo neresnično stanje.  




