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 Nadzorni odbor 

 

Številka: 0111-1/2021-5 

Datum:         24. 2. 2021 

 

 

Nadzorni odbor Občine Polzela (v nadaljevanju: NO) je na svoji 9. redni seji dne 24. 2. 2021 izdelal in 

potrdil Letno poročilo o svojem delu in porabi sredstev, kot to določata 6. odstavek 44. člena Statuta 

Občine Polzela (Polzelan - uradne objave, št. 4/2016 z dne 24. 6. 2016) in 1. odstavek 29. člena 

Poslovnika Nadzornega odbora Občine Polzela (Polzelan - uradne objave, št. 7/2016 z dne 25. 11. 2016).  

 

 

 

LETNO POROČILO O DELU IN PORABI SREDSTEV 

Nadzornega odbora občine Polzela v letu 2020 

 
 

Nadzorni odbor občine Polzela (v nadaljevanju: NO ali nadzorni odbor) je imel v letu 2020 v obdobju 

od 1. 1. 2020 do 18. 6. 2020 štiri od petih članov, in sicer so bili člani Katja Fornezzi, Mateja Hojkar, 

dr. Robert Radkovič in Janez Tomšič. Na 11. redni seji, dne 18. 6. 2020 je Občinski svet občine Polzela 

imenoval nadomestnega člana NO, Albina Coceja, s čimer je NO zopet deloval v polni zasedbi.  

 

Nadzorni odbor je v letu 2020 za razliko od predhodnih let celoten nadzor izvedel v drugi polovici leta 

zaradi ukrepov v povezavi s Covid-19 v začetku leta.  

 

 

I. POROČILO O DELU  
 

Nadzorni odbor se je v letu 2020 sestal na 3-ih rednih sejah, na katerih je obravnaval in sprejel zlasti 

dokumente v zvezi s izvedenimi nadzori. Vse seje NO so bile sklepčne, udeležilo se jih je vseh pet 

imenovanih članov NO. Poleg rednih sej so se člani NO srečevali na razgovorih in sestankih s 

predstavniki nadzorovanih subjektov v povezavi z izvedbo posameznih nadzorov. Sklici sej NO so bili 

vedno poslani v vednost županu in direktorici občinske uprave. Na posameznih sejah v letu 2020 je NO 

obravnaval naslednjo vsebino:   

 

• 6. seja NO, 2. 7. 2020: NO se je seznanil z imenovanjem Albina Coceja za nadomestnega člana 

NO. Oblikovan in sprejet je bil Letni programa nadzora NO v letu 2020, s katerim je NO 

seznanil občinski svet in župana. Obravnavani in sprejeti so bili Operativni načrt nadzora v letu 

2020 ter posodobljena terminski plan dela in sej NO v letu 2020.  

 

• 7. seja NO, 21. 10. 2020: Obravnavan in potrjen je bil Osnutek poročila o opravljenem nadzoru 

NO občine Polzela v letu 2020 ter izročen direktorici občinske uprave. Z osnutkom poročila je 

bil seznanjen župan občine. 
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• 8. seja NO, 12. 11. 2020: NO je obravnaval Odzivno poročilo občine Polzela na Osnutek 

poročila o nadzoru za leto 2020, se opredelil do posameznih navedb ter potrdil in občini predal 

Končno poročila NO o nadzoru za leto 2020. Na seji sta s pojasnili sodelovala župan Jože 

Kužnik in direktorica občinske uprave Alenka Kočevar.  

 

Predsednik NO je na 13. redni seji Občinskega sveta občine Polzela, dne 26. 11. 2020, prisotne seznanil 

z  Dokončnim poročilom o opravljenem nadzoru v letu 2020.  

 

 

II. IZVEDBA LETNEGA PROGRAMA NADZORA 2020  
 

Nadzorni odbor je v letnem programu nadzora za leto 2020 določil sedem področij oziroma projektov, 

realiziranih v letu 2019 (pregled je bil glede na vsebino po potrebi razširjen tudi v leto 2020 oziroma 

predhodno obdobje), ki so bili predmet nadzora, v vseh primerih je bila nadzorovana oseba občina 

Polzela. Člani NO so nadzor izvajali v času od 7. 9. 2020 do 15. 10. 2020. Nadzorni odbor je v celoti 

realiziral sprejet letni program nadzora.  

 

V dokončnem poročilu o nadzoru je NO sprejel več priporočil, s katerimi je seznanil župana in občinski 

svet. Pri nadzoru v letu 2020 NO ni ugotovil hujših kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju 

občine, o katerih bi moral skladno z Zakonom o lokalni samoupravi (32. člen) obvestiti pristojno 

ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.  

 

Pri izvajanju nadzora so župan in občinska uprava članom NO zagotovili vso potrebno dokumentacijo 

in zahtevana pojasnila ter konstruktivno sodelovali z nadzornim odborom.  

 

 

III. PPREGLED REALIZACIJE PRIPOROČIL  
 
Nadzorni odbor je na svoji 9. redni seji, dne 24. 2. 2021, obravnaval tudi realizacijo podanih priporočil 

iz Dokončnega poročila o nadzoru občine Polzela v letu 2020 ter dveh priporočil iz leta 2019 (ki ob 

pregledu odprtih priporočil v decembru 2019 še nista bila realizirana). Pregled realizacije priporočil, v 

katerem je navedeno stanje v mesecu februarju 2021 (informacijo o stanju priporočil je na zahtevo NO 

pripravila občina Polzela) je priloga in sestavni del tega poročila.  

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo v letu 2020 občini podanih 17 priporočil, pri čemer občina v svojem 

poročilu navaja, da je po stanju v mesecu februarju 2021 izvedenih oziroma se skladno z usmeritvami 

NO izvaja ali se bo izvajalo vseh 17 priporočil NO.  

 

Odprto priporočilo iz leta 2019 glede odpisa starejših terjatev do fizičnih oseb je bilo realizirano. Ostaja 

pa odprto priporočilo, da naj občina posodobi pogodbe o upravljanju za objekte, ki so v njeni večinski 

lasti:  

 

Številka 

priporočila 
Priporočilo NO   Stanje februar 2021 (pojasnilo občine) 

2019/4 

Občina naj preveri veljavnost Pogodbe o 

upravljanju stanovanjskega fonda občine 

iz leta 2000 ter jo glede na ugotovitve 

posodobi skladno z veljavno zakonodajo. 

Občina naj za objekte, ki so v njeni 

večinski lasti, sklene nove pogodbe o 

upravljanju.  

Vlada RS je v januarju 2021 Državnemu 

zboru RS predložila Predlog zakona o 

spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega 

zakona (SZ-1E). Bistvene spremembe in 

dopolnitve predloga se nanašajo ravno na 

področje upravljanja. Zaradi navedenega, 

bomo pogodbo dokončno novelirali po 

sprejetju sprememb zakona.  

 

https://www.polzela.si/wp-content/uploads/2019/06/4.-Seznanitev-z-Dokon%C4%8Dnim-poro%C4%8Dilom-o-opravljenem-nadzoru-v-letu-2019.pdf
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IV. POROČILO O PORABI SREDSTEV  
 

V proračunu občine Polzela za leto 2020 je bilo za dejavnost nadzornega odbora zagotovljenih 4.400 

EUR finančnih sredstev. Nadzorni odbor je za svoje delovanje v letu 2020 porabil 2.859,83 EUR, pri 

čemer je struktura stroškov razvidna iz tabele v nadaljevanju.  

 

Poraba sredstev NO v letu 2020 

     

Vrsta stroška Št. enot Enota  
Znesek / enoto            

(II. bruto)  

Znesek skupaj                

(II. bruto) 

Sejnina za 6. sejo NO  1 seja 530,61 € 530,61 € 

Sejnina za 7. sejo NO  1 seja 530,61 € 530,61 € 

Sejnina za 8. sejo NO  1 seja 530,61 € 530,61 € 

Izvajanje nadzora 70 ura 18,11 € 1.268,00 € 

SKUPAJ:       2.859,83 € 
 

V zvezi s porabo sredstev za izvajanje nadzora skladno z Letnim programom NO pojasnjuje, da člani 

NO po izvedbi nadzora skladno z veljavnimi akti pripravijo poročilo o porabi časa za izvajanje nadzora, 

v katerega vključijo zgolj del dejansko porabljenega časa za izvedbo posameznega nadzora. 

 

 

V skladu s 44. členom Statuta Občine Polzela nadzorni odbor poročilo o svojem delu v letu 2020  

posreduje županu in občinskemu svetu.  

 

 

Na Polzeli, dne 24. 2. 2021 

 

 

Nadzorni odbor občine Polzela 

Janez Tomšič l.r. 

Predsednik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga:  

- Pregled realizacije priporočil NO Občine Polzela za leto 2020 (in leto 2019), stanje februar 2021 

 

 


