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Z  A  P  I  S  N  I  K  

 

3. redne seje Nadzornega odbora Občine Radeče, ki je bil v ponedeljek, dne 11. aprila 2011 

ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Radeče.   

 

Prisotni člani Nadzornega odbora: 

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

 

Drugi prisotni: Direktorica občinske uprave – Brigita Stopar; finančnica – Marta Ašič  

                           in Marinka Titovšek – zapisnikar 

 

 

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. 

Predlagala je dnevni red, kot je bil posredovan z vabilom za sejo. 

 

Ker nanj ni bilo pripomb, je bil soglasno sprejet naslednji  

 

D N E V N I   R E D : 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje, z dne 31. 01. 2011  

2. Obravnava Zaključnega računa in premoţenjske bilance proračuna Občine Radeče za 

leto 2010  

3. Obravnava odzivnega poročila Občine Radeče (v zvezi z letakom iz lanskega 

predvolilnega obdobja) 

4. Obravnava predloga za spremembo Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radeče  

5. Razno  

 

Pri prvi točki dnevnega reda  

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE, Z DNE 31. 01. 2011  

 

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

realizirani oz. so v teku realizacije ter pozvala prisotne, da podajo morebitne pripombe na 

zapisnik.  

 

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

 

S K L E P : 

 

Potrdi se zapisnik 2. redne seje Nadzornega odbora, z dne 31. 01. 2011.  

 

ZA: je glasovalo 5 članov; PROTI: nihče. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
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Pri drugi točki dnevnega reda  

OBRAVNAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN PREMOŽENJSKE BILANCE 

PRORAČUNA OBČINE RADEČE ZA LETO 2010  

 

Člani Nadzornega odbora so gradivo prejeli z vabilom za sejo.  

 

Krajšo uvodno obrazloţitev je podala finančnica Marta Ašič, ki je povedala, da je Zaključni 

račun dokument, ki povzema glavne podatke delovanja občine v lanskem letu. Po Zakonu 

smo bili dolţni ţe konec meseca februarja AJPES-u posredovati podatke Zaključnega računa, 

z obveznimi obrazci. Do sedaj smo Zaključni račun in premoţenjsko bilanco obravnavali 

skupaj v mesecu maju oz. juniju. Ker pa mora ţupan Zaključni račun po novi Zakonodaji 

predloţiti v sprejem Občinskemu svetu do 15. 04. tekočega leta, smo se odločili in pozvali vse 

javne zavode in Javno podjetje Komunala, da so predčasno izdelali in nam posredovali tudi 

premoţenjske bilance tako, da lahko oboje obravnavamo na eni seji. Gradivo je obseţno, tudi 

zaradi navodil Ministrstva za finance, ki je zahtevalo drugačen sistem vnosa podatkov. Deli se 

na splošen pregled Zaključnega računa, kateremu sledi posebni del, ki je sestavljen po vrstah 

porabe ter obrazloţitev k temu. 

Drugemu delu gradiva je priloţena premoţenjska bilanca, ki je seštevek vseh bilanc, ki 

vključujejo bilance krajevnih skupnosti, posrednih uporabnikov, kot so javni zavodi, itd. 

Priloţene so tudi bilance JP Komunale, KKS Radeče, Ceroz Hrastnik, Celjske lekarne, itd.  

 

Povedala je, da smo s poslovanjem občine zadovoljni, čeprav plan ni v celoti realiziran, 

temveč v višini 77 %. Prihodki občine so bili v letu 2010 v višini 3.860.675 EUR in odhodki 

v višini 3.784.111 EUR. V nadaljevanju je podrobneje obrazloţila posamezne postavke in 

povedala, da beleţimo preseţek prihodkov nad odhodki v višini 76.564 EUR.  

V nadaljevanju je podrobneje obrazloţila posamezne postavke po funkcionalni klasifikaciji, 

kjer se ugotavlja npr. pri cestah padec vrednosti investicij in redne vrednosti dejavnosti; pri 

splošnem delu rast v strukturi in vrednostno; otroško varstvo rast v strukturi in vrednostno; 

izobraţevanje rast v strukturi in vrednostno; komunala padec v strukturi in vrednostno; 

kultura rast v strukturi in vrednostno; sociala rast v strukturi in vrednostno; šport enako v 

strukturi in vrednostno; stanovanjska dejavnost, prostorski razvoj rast v strukturi in 

vrednostno,…  

Ob zaključku je dejala, da glede na to, da je bilo gradivo predhodno posredovano vsem 

članom, pričakuje posamezna vprašanja in bo nanje podajala odgovore.  

 

V razpravi je član Nadzornega odbora Marjan Kurnik dejal, da ga glede na to, kar se je 

zgodilo z občino Logatec, ki ima blokiran proračun zanima, ali je na občini Radeče kakšna 

odprta toţba s strani dobaviteljev do občine in obratno, ali občina koga toţi. 

 

Odgovor je podala direktorica občinske uprave Brigita Stopar, ki je najprej opravičila 

odsotnost ţupana zaradi nujnih obveznosti v Ljubljani. Povedala je, da ima Občina Radeče 

odprto toţbo (gospodarski spor) proti SEL Ljubljana in drţavi iz leta 2003. Problematika je 

dolga in je vezana na izgradnjo HE Vrhovo, zadevo pozna tudi predsednica Nadzornega 

odbora, ki je bila članica NO v preteklem mandatu. Občina Radeče po izgradnji HE Vrhovo in 

tudi po začetku obratovanja le-te ni prejemala koncesnine, ki jo je zahtevala in ji tudi po 

zakonu pripada. Koncesnina se je začela plačevati v letu 2002 in občina je kot izhod v sili 

SEL Ljubljana zaračunavala nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čemur pa SEL 

oporekajo in trdijo, da le-to nadomestilo zaračunavamo neopravičeno. Celotna zadeva je v 

rokah odvetnika Martelanca iz Ljubljane. Ţupan vodi intenzivne razgovore s SEL Ljubljana in 
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tudi na drţavnem nivoju, vendar zaenkrat do prave odločitve oz. poravnave še ni prišlo. Tako 

občina Radeče toţi SEL Ljubljana in drţavo zaradi neplačevanja koncesnine še iz preteklih 

let, SEL Ljubljana pa toţi občino Radeče zaradi, po njihovem mnenju, neupravičenega 

zaračunavanja nadomestila za stavbno zemljišče.  

 

Druga toţba, s katero se v tem trenutku soočamo je v majhnem znesku za nekvalitetno 

izvedena dela na atletski stezi, katera dela je izvajala firma Smit iz Rimskih Toplic in zaradi 

zamude v roku izvedbe. Občina Radeče je zaradi nekvalitetno opravljenega dela na atletski 

stezi oporekala računu in zadrţala plačilo. Firma Smit pa je preko odvetnika vloţila toţbo. 

Zadevo je prevzel naš odvetnik, ki je sicer predlagal mediacijo, vendar se nasprotna stran s 

tem ni strinjala in zaenkrat zadeva še ni rešena ter čakamo na odločitev sodišča.  

To sta tudi edini dve toţbi, ki ju imamo odprti.  

 

Član NO Marjan Kurnik je dejal, da je z obrazloţitvijo zadovoljen in je dobro slišati, da ni 

takšnih toţb, ki bi lahko zablokirale delovanje občine in prav je, da je o tem seznanjen 

Nadzorni odbor. Predlagal je, v kolikor to ni predrago, da bi v zvezi toţbe proti drţavi in SEL 

Ljubljana, katere primer je edinstven in prvi, poiskali pravno mnenje nekoga, ki je vešč v tej 

zadevi.  

 

V nadaljevanju so člani Nadzornega odbora razpravljali o nekaterih vprašanjih in sicer 

Mihaela Ferle Starina (pri JP Komunala – kaj pomeni zunaj bilančna postavka; stanje zalog v 

višini 405.000 – kaj to zajema: ne ve tudi, kaj zajema postavka subvencija), predsednica 

Marjeta Lipec (pri transferju prihodkov – splošni del jo zanima pri predvidenih prihodkih od 

prodaje stavbnih zemljišč, zakaj ni realizacije; stran 3 – posebni del – plačilo za delovno 

uspešnost – kako je to urejeno; za stanovanje, ki ga je kupila občina v novem stanovanjskem 

bloku in je ţe vseljeno jo zanima, na kakšen način je bilo stanovanje oddano v najem;  na 

kakšen način se dodelijo subvencije npr. za šiviljstvo, itd.; ta način pozdravlja, ker je  

spodbuda za širitev malega gospodarstva) in Robert Dorn (glede skupnega prekrškovnega 

organa se mu postavlja smotrnost sodelovanja zaradi tega, ker je postavka zanj določena v 

višini 9.168,00 EUR, iz glob in denarnih kazni smo prejeli 302,00 EUR; priprava projektne 

dokumentacije in ostale aktivnosti, potrebne za pričetek izvajanja projekta hidravlična 

izboljšava vodovodnega sistema na Jagnjenici je v višini 19.226,00 EUR, projekt po 

obrazloţitvi ţupana naj ne bi zaţivel zaradi nekaterih nestrinjanj lastnikov zemljišč – znesek 

je visok in ţeli vpogled v dokumentacijo; prosi tudi za pojasnilo postavke ostale dejavnosti – 

projektna dokumentacija za potrebe razvoja turizma v prihodnosti v višini 13.017,00 EUR in 

vpogled v dokumentacijo; prav tako prosi za vpogled v dokumentacijo za postavko 

investicijsko vzdrţevanje – občinska stavba, kjer so realizirana dela v višini 41.588,00 EUR 

in ga zanima kaj to obsega).  

 

Na celotno razpravo vseh razpravljavcev sta takoj podajali odgovore finančnica Marta Ašič, 

ki je povedala, da zunaj bilančna postavka vsebuje prenos osnovnih sredstev v obdelavi, ki 

smo jih prenesli na občino; stanje zalog vsebuje zemljo, ki jo nameravamo prodati – ob Savi, 

en del na Krakovem, en del bivšega prostora ˝Hrane˝ na Starograjski itd., v postavki 

subvencija je zajeto plačilo omreţnine na področju kanalizacije, vodovodnega sistema in 

odpadkov. Realizacije od prodaje zemljišč ni, ker nismo ničesar prodali. Na to se je navezala 

tudi direktorica občinske uprave Brigita Stopar, ki je povedala, da vsako prodajo oz. nakup 

zemljišča obravnava in potrjuje občinski svet, ker ţupan sam te pristojnosti nima. Občinski 

svet ţupana pooblasti za podpis pogodbe o prodaji ali nakupu zemljišča. Tako bo na naslednji 

seji Občinski svetu tudi odločal o nakupu nepremičnine na Dobravi. Glede plačila za delovno 
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uspešnost je povedala, da se delovna uspešnost trenutno ne izplačuje. Izplačuje se samo 

delovna uspešnost za povečan obseg dela, kar je urejeno na ta način, da se najprej podpiše 

dogovor o povečanem obsegu dela in potem sklep o izplačilu in je vse argumentirano. 

Stanovanje, ki ga je kupila občina je bilo zamenjano z obstoječo najemnico garsonjere in v 

tem primeru, ko gre za zamenjavo podnajemniškega stanovanja, ni potreben razpis. 

Subvencije pa se dodelijo na podlagi podane vloge prosilca zanjo in ocene posameznega 

obsega dela. 

V nadaljevanju je direktorica občinske uprave Brigita Stopar podala obširno pojasnilo glede 

skupnega prekrškovnega organa občin ustanoviteljic. Povedala je, da je zakonodaja v letu 

2007 naloţila občinam skrb za varnost na svojem lokalnem območju in po temeljiti presoji se 

je Občinski svet občine Radeče v letu 2008 odločil, da bo sodeloval v Skupnem 

prekrškovnem organu občinskih uprav Breţice, Bistrica ob Sotli, Radeče, Krško in Sevnica. 

Strošek tega sodelovanja je bil v letu 2010 cca 8.000,00 EUR, polovica zneska na osnovi 

zahtevka povrne oz. sofinancira Sluţba Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. 

Občinski redar je s svojim delom pričel šele v letu 2010 in v začetku še ni izrekal glob, 

temveč samo opomine, zato tudi tako majhen prihodek. Planiramo označitev parkirišč okrog 

blokov (Kolenov graben, Ulica OF) in ko bodo le-ta označena, bomo lahko tudi zaračunali 

kazen za nepravilno parkiranje. Razmišlja se tudi o najemu premičnih merilnih radarjev. 

Vsekakor je bila odločitev o skupnem prekrškovnem organu smotrna in pravilna, saj za ta 

znesek sami ne bi pokrili niti stroškov zaposlitve redarja. 

Glede zaprosila za pojasnilo in vpogled v dokumentacijo hidravlična izboljšava vodovodnega 

sistema Jagnjenica je direktorica občinske uprave povedala, da zadeva trenutno stoji zaradi 

ureditve lastništva. Kljub temu pa je bilo potrebno projektno dokumentacijo plačati zaradi 

prijave na skupni razpis v okviru RRA Posavje. Dokumentacija je bila članom NO predana za 

vpogled. Ker pa je le-ta obširna in ker je bilo kar nekaj vprašanj na to temo, je direktorica 

predlagala, da si člani NO dokumentacijo natančno pregledajo v okviru svojega planiranega 

nadzora poslovanja občine Radeče.        

Nato je direktorica občinske uprave Brigita Stopar podala obširno pojasnilo na vprašanje 

razvoja turizma v prihodnosti in povedala, da sta v letu 2009 na vseh projektih delala dva 

visoko izobraţena kadra. Eden od njiju je bil zaposlen na KTRC, delal pa je izključno na 

projektu turizma in smo za tisto delo refundirali njegov dohodek KTRC-ju. Drugi je bil 

zaposlen na občini in ko je prekinil delovno razmerje z občino, smo z mag. Matjaţem 

Šušteršičem v maju 2010 sklenili delovno razmerje na občini. Vseskozi je delal na projektih 

razvoja turizma, bil je vodja projekta motivacijski programi (LAS Leader), vodil je Gruntwig 

delavnico (mednarodni projekt), kjer je sodelovalo pet drţav, sodeloval je pri pripravi in 

izvedbi projekta za prijavo na zadnji razpis LAS Leader – gozdni sadeţi, sodeloval pri Dnevih 

splavarjenja, oglarskih projektih, koordiniral celoten projekt TRC Savus, itd. Ker je velikokrat 

slišati, da na področju turizma v občini ni ničesar narejenega je prav, da se to pove in tudi, da 

smo s prijavami bili uspešni kar trikrat za pridobitev evropskih sredstev.  

Na zadnje vprašanje, kaj zajema postavka investicijsko vzdrţevanje – občinska stavba je 

direktorica povedala, da so bila realizirana dela v višini 41.588,00 EUR in so zajemala 

ureditev vloţišča in arhiva v prvem nadstropju. Vso dokumentacijo si je mogoče tudi 

pogledati.  
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Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec se je direktorici občinske uprave Brigiti Stopar 

in finančnici Marti Ašič zahvalila za obširno podana pojasnila.  

 

Ker ni bilo dodatne razprave je dala na glasovanje naslednji  

 

S K L E P : 

 

Nadzorni odbor Občine Radeče je obravnaval Zaključni račun in premoženjsko bilanco 

proračuna Občine Radeče za leto 2010. Vsa mnenja in pripombe članov Nadzornega 

odbora so razvidna iz zapisnika.  

 

ZA: je glasovalo 5 članov; PROTI: nihče. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Pri tretji točki dnevnega reda 

OBRAVNAVA ODZIVNEGA POROČILA OBČINE RADEČE (V ZVEZI Z 

LETAKOM IZ LANSKEGA PREDVOLILNEGA OBDOBJA)  

 

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je dejala, da je v posredovanem odgovoru 

občinske uprave, ki so ga prejeli tudi vsi člani NO, mogoče najti vsa pojasnila in odgovore na 

navedbe oz. očitke glede strokovnosti in zakonitosti dela občinske uprave in na posredovan 

odgovor nima pripomb. Zanima jo samo, kar je zasledila v letaku, kaj pomeni navedba, da ni 

izvedena II. faza projekta obnove Starograjske ulice in ali za to obstoji kakšen projekt.  

 

Direktorica občinske uprave Brigita Stopar je povedala, da projekt za obnovo Starograjske 

ulice ne obstoja in je tudi ta navedba v letaku neutemeljena.  

 

Na razmišljanje predsednice NO Marjete Lipec, da se odgovor občinske uprave, ki jim je bil 

posredovan in s katerim se strinjajo, posreduje Občinskemu svetu je direktorica občinske 

uprave Brigita Stopar predlagala, da se odgovor lahko vključi v polletno poročilo o delu NO 

in se posreduje Občinskemu svetu.  

 

Predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec je dala na glasovanje naslednji  

 

S K L E P : 

 

Nadzorni odbor Občine Radeče je obravnaval posredovano odzivno poročilo Občine 

Radeče v zvezi z letakom iz lanskega predvolilnega obdobja in ga bo vključil v polletno 

poročilo o delu Nadzornega odbora, ki ga bo obravnaval Občinski svet.  

 

ZA: je glasovalo 5 članov; PROTI: nihče. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
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Pri četrti točki dnevnega reda 

OBRAVNAVA PREDLOGA ZA SPREMEMBO POSLOVNIKA NADZORNEGA 

ODBORA OBČINE RADEČE  

 

Na vprašanje predsednice Nadzornega odbora Marjete Lipec ali imajo strokovne sluţbe 

občine kakšne pripombe ali priporočila na zadnji seji NO podan predlog za spremembe 

Poslovnika Nadzornega odbora je direktorica občinske uprave Brigita Stopar dejala, da je 

predlog strokovnih sluţb občine samo v tem, da se na koncu kot 4. člen ali dopolnitev 3. člena 

doda dikcija; ˝Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radeče se 

objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati 15 dan po objavi v Uradnem 

listu.˝ 

 

Ker so se člani Nadzornega odbora strinjali, da se pristopi k spremembah in dopolnitvam 

Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radeče je predsednica Nadzornega odbora Marjeta 

Lipec dala na glasovanje naslednji  

 

S K L E P :  

 

Nadzorni odbor Občine Radeče je sprejel sklep, da se sprejmejo spremembe in 

dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radeče, ki so bile podane na 2. redni 

seji NO. Spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu RS in se o njih seznani 

Občinski svet Občine Radeče.  

 

ZA: je glasovalo 5 članov; PROTI: nihče. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

Direktorica občinske uprave Brigita Stopar je povedala, da ko bodo spremembe in dopolnitve 

Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radeče objavljene v Uradnem listu, se o njih seznani 

tudi Občinski svet Občine Radeče.  

 

 

 

Pri peti točki dnevnega reda 

RAZNO 

 

 

je predsednica Nadzornega odbora Marjeta Lipec dejala, da je v Posavskem obzorniku 

zasledila zapis, da Nadzorni odbor ni imel pripomb na predlog Proračuna Občine Radeče za 

leti 2011 in 2012, čemur ne oporeka. Ker je bila seja Občinskega sveta 28. 1. 2011, seja 

Nadzornega odbora, ki je obravnaval predlog Proračuna pa 31. 01. 2011 meni, da se zapis 

datumsko ne ujema in sprašuje, kdo objavlja oz. piše članke v Posavskem obzorniku. Ne ve 

pa točno, v kateri številko je bilo to navedeno. 

 

 

 

 

 

 




