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OBČINA SVETA ANA 
NADZORNI ODBOR 
 
Sv. Ana v Slov. goricah 17 
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 
e-pošta: obcina@sv-ana.si 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Številka : 01102-01/2011 
Datum  : 14.03.2012 
 
 

ZAPISNIK 
6. redne seje NADZORNEGA ODBORA OBČINE SVETA ANA 

 

ki je bila v sredo, dne 14. 03. 2012, ob 16.00  uri, 
v prostorih občinske uprave Občine Sveta Ana. 

 
 
PRISOTNI ČLANI: Ivan VELA, Viktor TRBOVŠEK in Feliks BERIČ  
OSTALI PRISOTNI: Silvo SLAČEK, župan, Stanka FERŠ in Petra GOLOB, občinska uprava Občine 

Sveta Ana 
 

 
 PREDLAGANI DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Obravnava zaključnega računa proračuna Občine Sveta Ana za leto 2011. 
3. Sprejem letnega programa dela NO Občine Sveta Ana za leto 2012. 
4. Sprejem operativnega plana nadzorov NO Občine Sveta Ana za leto 2012. 
5. Sprejem poročila o delu NO Občine Sveta Ana za leto 2011. 
6. Razno. 

 
 
K točki 1:  Na začetku seje predsednik nadzornega odbora g. Vela pozdravi navzoče in preveri 

prisotnost ter ugotovi, da so prisotni vsi 3 člani odbora. Predlaga, da se potrdi 
predlagani dnevni red in zapisnik 5. redne seje. Na prebrani zapisnik in zapisane 
sklepe ni bilo pripomb, zato se sklene 

 
  sklep št. 17:  

 Potrdijo se sklepi 5. redne seje Nadzornega odbora Občine Sveta Ana, ki je bila dne: 

15.12.2011 (soglasno). 

Pripomb in dopolnitev tudi ni bilo na predlagani dnevni red, zato se sprejme: 
 
Sklep št. 18: 
Sprejme in potrdi se predlagani dnevni red (soglasno). 
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K točki 2: Ga. Stanka Ferš iz občinske uprave poda poročilo o zaključnem računu Proračuna 
Občine Sveta Ana. Predstavi potek dela in priprave na zaključni račun ter pravno 
podlago, na podlagi katere se izdela in nato sprejema obravnavani dokument. Na 
kratko predstavi sestavo zaključnega računa (splošni del, posebni del, NRP in 
obrazložitve). Predstavi realizacijo in obrazloži posamezna odstopanja na posameznih 
postavkah. Poda še obrazložitev bilance stanja in na kratko predstavi celotno 
poslovno poročilo. 
 

Sledi še kratka obrazložitev s strani župana občine, ki poudari, da je zmanjšanje višine 

proračuna v primerjavi s preteklimi leti posledica manj možnosti prijav na razpise in, 

da so razpisani zneski na razpisih iz leta v leto nižji. Izpostavi pa tudi dejstvo, da je iz 

zaključnega računa lepo razvidno, da investicijski odhodki skupaj s transferji znašajo 

okoli 60%, kar pomeni, da večino sredstev iz proračuna občine še vedno namenjamo 

investicijam. 

 

Sledijo podrobna vprašanja s strani člana nadzornega odbora, g. Viktorja Trbovška, na 

katere župan Silvo Slaček in računovodkinja Stanka Ferš sproti odgovorita. 

 

Po končani razpravi se sprejme  

 

Sklep št. 19: 
Nadzorni odbor Občine Sveta Ana ni ugotovil nobenih nepravilnosti in nima pripomb 

na Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2011 (soglasno). 

 
K točki 3:  Na letni program dela NO Občine Sveta Ana za leto 2012 ni bilo pripomb, zato se 

sprejme 
 
 Sklep št. 20: 
 Potrdi se Letni program dela NO Občine Sveta Ana v predloženi obliki (soglasno). 
 
  
K točki 4:  Pri obravnavi operativnega plana nadzorov NO Občine Sveta Ana za leto 2012 g. 

Viktor Trbovšek predlaga, da se v okviru planiranih nadzorov opravi še pregled 
sistematizacije delovnih mest občinske uprave, s poudarkom na opisu del 
zaposlenega vzdrževalca/gospodarja.  
Opozori še, da je v planu potrebno jasno zapisati, da se posamezno poročilo NO 
posreduje županu, da ga predloži v obravnavano na sejo občinskega sveta. 
 
Na podlagi tega se sprejme 
 
Sklep št. 21: 
Predlog operativnega plana nadzorov NO Občine Sveta Ana se potrdi z zgoraj 
navedenimi dopolnili. 
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K točki 5:  Pri obravnavi Poročila o delu NO Občine Sveta Ana za leto 2011 ni bilo pripomb, zato 
se sklene 
 
Sklep št. 22: 
Potrdi se Poročilo o delu NO Občine Sveta Ana za leto 2011 (soglasno). 
 
 

K točki 6:  G. Trbovšek poda vprašanje v zvezi z obravnavanjem poročil nadzornega odbora na 
sejah občinskega sveta. Meni, da je obravnavanje poročil na sejah občinskega sveta 
obvezno in, da jih mora župan v bodoče uvrstiti na dnevni red rednih občinskih sej. 

 
G. Trbovšek pove, da je v letu 2012 predvidena adaptacija osnovnošolskih objektov in 
opozori na smotrnost vlaganj v tovrstne investicije. Zato zahteva, da odgovorne 
osebe iz osnovne šole pripravijo izračun materialnih stroškov/učenca za matično OŠ 
in podružnično OŠ v Lokavcu. 
 
G. Trbovšek poda vprašanje, ali imajo v občinski upravi že vzpostavljen krizni plan za 
primer večjega izpada prihodkov v tem kriznem času (opozori predvsem na visoke 
transferje, ki so namenjeni financiranju osnovne šole). 
 
G. Trbovšek poda vprašanje ali obstajajo kriteriji pri vpisu predšolskih otrok v vrtec in 
ob tem pove, da je seznanjen s primerom zavrnitve sprejema otroka v vrtec, ki ima 
stalno prebivališče v naši občini, na drugi strani pa je v vrtec vpisano veliko število 
otrok, ki niso občani Občini Sveta Ana. Poudari, da bi pri vpisu v vrtec morali imeti 
prednost otroci, ki prihajajo iz Občine Sveta Ana, zato se želi seznaniti s kriteriji, ki se 
upoštevajo pri vpisu otrok v vrtec. 
 
G. predsednik pove, da bodo vprašanja v obliki zapisnika predana županu občine in, 
da bodo odgovori podani na naslednji seji nadzornega odbora. 
 

 
Zaključek seje ob 17.30 uri. 

 
 

 
Zapisnik zapisala:  
Petra GOLOB, dipl. ekon.  
  Ivan VELA 
                                Predsednik Nadzornega odbora 
                              Občine Sveta Ana 
 
 
 
 
 
 


