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Zapisnik 
 
1.seje nadzornega odbora Občine Mežica za mandatno obdobje 2014 – 2018 
 
Seje so se udeležili:  Dušan Krebel, Blaž Šaloven, Peter Mavrič, Davorin Mori, Vida 
Potočnik.  
 
Na podlagi 1.odst. 40. člena Statuta Občine Mežica je g. župan Dušan Krebel sklical 1.sejo 
nadzornega odbora za mandatno obdobje 2014 do 2018. 
 
Predlagal je naslednji dnevni red: 
 

1. Konstituiranje odbora – izvolitev predsednika odbora 
2. Razno 

 
K 1.točki: 
 
Občinski svet Občine Mežica je na 2. seji 12.11.2014 sprejel sklep o imenovanju članov 
nadzornega odbora. Imenovani so bili: Peter Mavrič, Stržovo 4, Mežica, Davorin Mori, Trg 
svobode 13, Mežica, Vida Potočnik, Partizanska c 14, Mežica.  
Sklep o imenovanju je članom odbora sporočil g. župan Dušan Krebel z dopisom 
Štev.: 032-0007/2014-2 z dne 12. 11. 2014. 
 
Po pogovoru med imenovanimi člani nadzornega odbora je bila za predsednico nadzornega 
odbora izvoljena Vida Potočnik, kar so z glasovanjem potrdili člani odbora.  
Vida Potočnik je to dolžnost sprejela. 
 
K 2.točki: 
 
Vida Potočnik je predlagala članom nadzornega odbora – tudi g. župan in g. direktor občinske 
uprave sta še prisotna – da bi pojasnila sodelovanje v nadzornem odboru v preteklem 
mandatnem obdobju, na tej osnovi pa bi morda oblikovali koncept delovanja nadzornega 
odbora v tem mandatnem obdobju, s čemer sta člana nadzornega odbora soglašala. 
 
 
 



Pojasnila in predlogi: 
 
Delovanje nadzornega odbora: 
Delo nadzornega odbora določa „Poslovnik o delu nadzornega odbora občine Mežica“. 
Izvod poslovnika smo člani nadzornega odbora prejeli skupaj s sklepom o našem 
imenovanju. 
Sicer delo nadzornega odbora določa tudi Statut občine Mežica, in sicer v 4. poglavju: 
Nadzorni odbor, členi 38. do 54. Predlagam, da občinska uprava pošlje izvod statuta občine 
Mežica članoma nadzornega odbora g. Petru Mavriču in g. Davorinu Moriju (po e-mail) 
Člani nadzornega odbora delamo na sejah. Občasno pregledujemo tudi obsežnejše gradivo. 
V preteklem mandatnem obdobju smo takšno gradivo pregledovali individualno, 
pripravili smo poročila, ki smo jih obravnavali na sejah. 
 
Predlagam da bi bilo tudi sedaj tako, v skladu z dogovorom o razdelitvi dela med nami. 
Do sedaj za zadeve, ki smo jih obravnavali na sejah nadzornega odbora, nismo najemali 
zunanjih strokovnjakov-izvedencev, kar bi bilo na osnovi 17. in 18. člena poslovnika sicer 
dovoljeno. 
Predlagam, da zapisnike o sejah pišemo sproti na seji, ko lahko zapisnik takoj po seji tudi 
potrdimo. 
Delitev dela – razdelitev področij dela med člani nadzornega odbora: 
 
Predlagam, da bi si razdelili naslednja področja dela: 
 

- g. Peter Mavrič bi nadzoroval društva in ustanove, ki pridobivajo denar iz občinskega 
            proračuna, na osnovi poročil o njihovem delovanju in računovodskih poročil. G. 
Minka  
            Praper, ki je to področje obvladovala v preteklem mandatnem obdobju, je pripravila 
tudi  
            nekaj predlogov, kakšna naj bi bila poročila društev in ustanov  za občino oz. za  
            nadzorni odbor. Vsekakor pa društev in ustanov ne želimo obremenjevati  z dodatnimi  
            poročili in upamo, da bomo primerne informacije dobili iz običajnih poročil. Da bi se 
s  
            problematiko bolje seznanil, je g. Mavrič iz občinskega arhiva nadzornega odbora  
            prevzel mapo z dokumentacijo iz tega področja.  G. Minka Praper je izdelala tudi  
            poročilo, ki je v arhivu nadzornega odbora. 
 

- g. Davorin Mori bi nadzoroval porabo občinskega denarja za investicije in  
investicijami  povezane zadeve.  V preteklem mandatnem obdobju je to delo z veliko 
truda opravljala g. Saša Porčnik.  Posebej komplicirano je bilo pregledovanje 
dokumentacije o  investiciji: Obnova šole. 

 
Dodatna opomba pri pisanju tega zapisnika: 
K tej točki bi predlagala, da bi pregledali zapisnik 15. seje nadzornega odbora z dne  11. 
12. 2012, ko smo pregledovali dokumente o tej investiciji, in sem k tej razpravi prispevala 
zapis o obravnavanju te investicije na občinskem svetu in v odborih. Zapisi o obravnavi te 
investicije so zelo skromni, čeprav je šlo za zelo velik denar .. 
Morda bi občinskemu svetu predlagali, da s primerno skrbnostjo obravnavajo vsaj največje 
nove investicije.  
 
Gospa Saša Porčnik je pripravila nadzorna poročila tudi za nekatere druge investicije. 



 
- g. Vida Potočnik je do sedaj pripravljala pregleden komentar o proračunu,   s posebno 

pozornostjo do dela proračuna: tekoči prihodki-tekoči odhodki,   in o zaključnem 
računu in bi ta pregled izvedla tudi v tem mandatu. 

 
Temeljne naloge nadzornega odbora: 

• 14. člen poslovnika: 
- nadzoruje razpolaganje s premoženjem občine 
- nadzoruje namen in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev 

 
Pri delu v preteklem mandatu smo poizkusili izpolnjevati te naloge. 
 
Po mojem mnenju ne more biti naloga nadzornega odbora, da bi se opredeljeval o  
„smotrnosti“ posameznih postavk proračuna, saj o proračunu po vsebini odloča občinski  svet 
z odbori, na osnovi predloga župana oz. občinske uprave. Nadzorni odbor bi torej  nadzoroval 
pravilnost postopka porabe občinskega denarja, ne pa namen porabe. Mnenje v tem smislu si 
bomo gotovo še izoblikovali v konkretnih zadevah nadzora,  posvetujemo pa se lahko tudi z 
revizorkami. 
   
S kakšno kritično opombo občasno povzročim nejevoljen odziv v občinski upravi. Želim, da 
bi se o različnih mnenjih pogovorili „doma“,  torej v krogu ljudi, ki sodelujemo. Bilo bi zelo 
neprijetno, če bi prišlo do problemov, o katerih bi morali poročati  drugim.  
  
Opomba:  
V tem pogovoru je g. župan oporekal podatku o zmanjševanju števila   prebivalcev v naši 
občini, ki sem ga navedla v kratkem pregledu   osnutka proračuna za leto 2015. Ta podatek je 
iz tabele v gradivu  „osnutek proračuna: Uvod, stran 4“. Morda bi v občinski upravi pripravili 
pregledne in verodostojne   demografske podatke za našo občino?      
Odgovornost: upam, da bomo z našim kolikor toliko vestnim delom zadostili kriteriju 
odgovornosti članov nadzornega odbora, ki sicer ni posebej definiran  (ni mi znano kakšno 
določilo v tem smislu). Za delo nadzornega odbora bomo pripravili načrt dela. 
 
Za sodelovanje na sejah nadzornega odbora prejmemo člani nadzornega odbora sejnino, v 
skladu s pravili, ki veljajo v občini. 
 
V osnutku proračuna za leto 2015 so za delovanje nadzornega odbora in za revizijo 
predvideni stroški:  Posebni del proračuna: 2000 Nadzorni odbor : 02004-nadzorni odbor
 2.290 eur 
                   02005-revizija  2.000 eur 
Poslovanje občine vsako leto revidira zunanji pooblaščeni revizor, revizijska poročila so v 
arhivu občinske uprave. 
 
V letu 2012  je pravilnost poslovanja občine revidiralo tudi Računsko sodišče. 
V revizijskih poročilih ni opozoril o pomembnih nepravilnostih v poslovanju občine. 
Revizijska poročila so v arhivu nadzornega odbora na občinski upravi, tudi jaz imam izvode 
revizijskih poročil, ki jih lahko predložim članoma nadzornega odbora.   
  
Omenim še, da smo na naslov nadzornega odbora maja 2014 prejeli pismo Branka in Mihaele 
Brezovnik, ki je bilo sicer naslovljeno na RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 



tehnologijo, Direktorat za regionalni razvoj. Tega pisma v preteklem letu na seji nadzornega 
odbora nismo obravnavali.  
 
G. Blaž Šaloven pove,  da se je iz zadeve Brezovnik razvil sodni spor. Predlagam, da občina o 
tem in o ev drugih sodnih sporih poroča revizorju, ki naj te zadeve zabeležiti v revizorjevem 
poročilu.  
 
Predlagam tudi, da bi nas občinska uprava obvestila o reviziji zaključnega računa proračuna 
za leto 2014. Želim, da bi se člani nadzornega odbora sestali  z revizorko in se pogovorili 
o ugotovitvah revizije.  
  
Predlagam še, da bi občinska uprava članom nadzornega sveta g. Moriju in g. Mavriču poslala 
sedaj aktualno gradivo: osnutek proračuna za leto 2015, v elektronski obliki. 
 
E-mejl: mavric@gmail.com 
  davorin.mori@energijarm.si 

  vida.potocnik@sinteza.si  
 
  blaz.saloven@mezica.si 

 
 
Zapisala: Vida Potočnik    
 
 
  
 
 
  

 

 

     

 

 

 

 

   

   

   

   

 

 

 



 


