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Zavrč, 4. julij 2016 

Številka._____________ 

 

 

 

Na podlagi 36. Člena Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo Slovenskih občin 22/2011) in 13. 

Člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Zavrč  je nadzorni odbor občine Zavrč na seji 

dne 20. junija 2016 sprejel 

 

 

  POROČILO  O NADZORU 

 

 

Predmet nadzora Pregled sanacije plazu na lokalni cesti Goričak-

meja RH                                               

Osnova za nadzor Terminski plan dela za leto 2016 

Datum nadzora 6.6.2016 

Odgovorna oseba nadzora Marta BOSILJ 

 

Člani nadzornega odbora, ki so opravljali nadzor 

 Mateja TEŽAK- članica NO, Biserka KOKOT-članica NO,  Marta BOSILJ, 

predsednica 

 

 

Ime organa v katerem se opravlja nadzor 

 OBČINA ZAVRČ Goričak 6, 2283 ZAVRČ 

 

 

Ime oseb, ki so sodelovali pri nadzoru 

 Danica BRATUŠA, strokovna sodelavka  

 

 

UVOD: 

 

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU 

Nadzorovani organ: Občina Zavrč, Goričak 6 14, 2283 ZAVRČ 

Matična številka: 5883377 

Davčna številka: 47964332 

Kratek opis delovnega področja organa: 

mailto:obcina.zavrc@siol.net


I. Interesi in vizija - Smisel in namen občine kot temeljne lokalno samoupravne 

skupnosti je zagotavljanje: 

1. čim višje stopnje kakovosti življenja v vseh segmentih oz. področjih, za katera je 

pristojna občina, še posebej z vidika socialne varnosti, pogojev bivanja, vključno s 

pogoji prometne varnosti in prometnimi razmerami nasploh, zdravega življenjskega 

okolja, možnosti za uresničevanje interesa po kulturnih dobrinah, rekreaciji, družabnem 

življenju, varnosti ipd., kar vse omogoča oblikovanje skupnosti občank in občanov in 

čim višje ravni pripadnosti tej skupnosti, kraju in načinu življenja v skupnosti; 

 

2. čim višje ravni zadovoljevanja potreb in interesov občanov, ki jih je v skladu z ustavo 

in zakoni ter svojim statutom dolžna zadovoljevati občina (komunalna infrastruktura, 

osnovno zdravstveno varstvo, pogoji za kakovost življenja starejših občanov, pogoji za 

zadovoljevanje potreb in interesov otrok in mladine, materialni pogoji in infrastruktura 

za gospodarske in družbene dejavnosti ipd.); in 

 

3. čim višje ravni soodločanja prebivalcev območja lokalne skupnosti o vseh javnih 

zadevah, ki zadevajo interese, koristi, pravice in dolžnosti prebivalcev tega območja, 

pri čemer je potrebno v skladu z ustavo in zakonom ter statutom občine zagotavljati 

poleg oblik posrednega odločanja (volitve organov občine, obveščenost o delu teh 

organov in nadzor nad njihovim delom) tudi možnosti za neposredno odločanje v vseh 

primerih, ko je to smiselno in potrebno in na načine, ki zagotavljajo možnosti 

soodločanja vseh zainteresiranih občanov in ne le soodločanje posameznih interesnih 

skupin ob hkratnem upoštevanju načela spoštovanja po ustreznem postopku sprejetih 

odločitev in 

 

4. zagotavljanja pogojev za razvoj, vključno s pogoji za uveljavljanje gospodarske pobude 

oziroma za razvoj podjetništva ob spoštovanju koncepta trajnostnega oziroma 

vzdržnega razvoja, kar pomeni spoštovanje pravice in dolžnosti varovanja kakovosti 

okolja in ohranjanja obstoječe ravni biološke pestrosti oziroma ohranjanje narave na 

obstoječi ravni. 

 

5. Koncept trajnostnega ali vzdržnega razvoja Občine Zavrč predpostavlja zavestno 

odločitev občine kot celote za spoštovanje načela ravnovesja med težnjo po razvoju 

(povečevanje števila gospodarskih subjektov, omogočanje razvoja gospodarskih družb 

in samostojnih podjetnikov, zagotavljanje gospodarski pobudi prijaznega okolja, kar 

zadeva prostorske akte, občinske pomoči in subvencije ipd.) in težnjo po ohranjanju 

zdravega okolja (za človeka in druga živa bitja). 

To pomeni, da so ključni vsebinski cilji razvojno naravnanega proračuna: 

zagotavljanje kakovosti življenja v občini, integracija skupnosti občank in občanov ob 

spoštovanju interesov vseh in ne le interesov posameznih skupin, trajnostni oz. vzdržni razvoj 

občine in ohranitev občine kot samostojnega manjšega centra na vseh področjih, za katera je 

odgovorna in pristojna občina. 

 

II. STRATEŠKI CILJI 

- Transparenten proračun- pregledno planiranje in tudi poraba: 

- Argumentirano planiranje; 

- Dolgoročno planiranje; 

- Večletni plan, ki predvideva vrstni red investicij; 

- Natančen nadzor nad izvedbo in porabo 

- Priprava manjkajočih občinskih predpisov- odlokov, pravilnikov, sklepov in ažuriranje 



sprejetih 

- Izdelava prostorskih izvedbenih aktov 

- Analiza stanja in predlogi sprememb na področju zagotavljanja javnih služb 

- Izobraževanje in usposabljanje uprave za kakovostno izvajanje nalog, ki so v njeni 

pristojnosti 

- Priprave informacije o projektih občine, izdajanje zloženk 

- Informatizacija uprave (hitrejše uvajanje informacijske tehnologije, integracija 

informacijskih sistemov, informatizacija poslovnih procesov in dokumentacije, e-uprava) 

- Vzpostavitev digitalnih katastrov javne infrastrukture in potrebnih baz podatkov 

(nepremičnine) za uspešno gospodarjenje 

- Oblikovanje prometne politike 

- Oblikovanje politike na področju oblikovanja cen javnih komunalnih in drugih storitev 

- Izgraditev kanalizacijskega omrežja 

- Izgradnja manjkajočih cestnih odsekov v celotni cestni mreži 

- Posodobitev obstoječih dotrajanih cestišč 

- Asfaltiranje makadamskih navezovalnih cest 

- Ustvarjanje pogojev za kakovosten stik prebivalcev z naravnim okoljem 

- Podpora okolju prijazne kmetijske dejavnosti 

 

III. USMERITVE 

1. Splošne usmeritve 

- Izkoriščanje razvojnih potencialov 

- Razvoj in oblikovanje razvojnih projektov ob hkratnem razvoju človeških virov 

- Zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest z 

upoštevanjem načel vzdržnega razvoja 

- Zagotavljanje pogojev za uvajanje informatizacije družbe na različna področja življenja in 

dela 

- Ohranjanje in povečevanje vrednosti občinskega premoženja (javne infrastrukture) 

- Zagotavljanje pogojev za obstoj in razvoj javnega sektorja ob nemoteni oskrbi občanov 

- Racionalna izraba prostora 

- Uvajanje javno-zasebnega partnerstva na področjih, kjer obstajajo interes in možnosti 

- Vključevanje v razvojne aktivnosti in povezovanje v širšem prostoru (subregijskem, 

regijskem 

in mednarodnem) 

 

IV. USMERITVE PO PODROČJIH 

Ugotovljeni problemi, priložnosti, vizija občine in temeljni cilji so osnova za razvojni 

proračun in opredelitev naslednjih strateških ciljev in usmeritev prihodnosti: 

Gospodarstvo 

- Zagotoviti hitrejšo rast bruto domačega proizvoda v občini Zavrč ; 

- Spodbuditi razvoj kvalitetnih človeških virov; 

- Razviti fizično infrastrukturo in podjetniško podporno okolje; 

- Kulturo življenja na Zavrč razviti do družbe znanja; 

- Razviti pogoje za uvajanje novih oblik dela (delo na domu, delo na daljavo) širitev 

podjetništva na mlade in ženske 

Turizem 

- Povečati turistični obisk in prihodke iz turizma; 

- Izboljšati trženje, promocijo in povezanost turistične ponudbe ter oblikovanje 

celovite turistične ponudbe 

- Izboljšati turistično infrastrukturo in kakovost ponudbe; 



- Urejati občino Zavrč in podeželje tako , da bo privlačno za razvoj turizma; 

- Razvijati izletniški turizem, ki temelji na povezanosti zgodovinskih, kulturnih in 

naravnih entitet, z upoštevanjem ranljivosti okolja; 

- Razvijati nove in dopolnilne možnosti za turistično ponudbo; 

Kmetijstvo in razvoj podeželja 

- Ohranjati in razvijati kmetijsko proizvodnjo, s pospeševanjem tistih kultur in 

dejavnosti v kmetijstvu, ki so primerne glede na naravne danosti in pričakovane 

klimatske spremembe; 

- Povečati konkurenčnost kmetijstva in zagotavljati primeren dohodek za kmetije; 

- Doseči čimbolj okolju prijazno kmetovanje; 

- Ohranjati poseljenost podeželja in vzdrževati kulturno krajino; 

- Razvijati podeželje kot privlačen prostor za razvoj turizma, vključno, z razvojem 

dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v povezavi s turizmom; 

- Povečati vedenje kmetov in drugih občanov o pomenu in razvojnih možnostih 

kmetijske dejavnosti; 

Družbene dejavnosti 

- Izboljšati pogoje za kakovostni razvoj predšolskih in šolskih otrok; 

- Izboljšati kakovost življenja mladine; 

- Zvišati izobrazbeno raven občanov in povečati njihovo zaposljivost; 

- Povečati ozaveščenost občanov o zdravem življenju in zdravem okolju; 

- Povečati kakovost in dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev; 

- Povečati dostopnost kulturnih dobrin in izboljšati pogoje za delovanje kulturnih 

dejavnosti; 

- Izboljšati kulturno prepoznavnost občine Zavrč; 

- Vključiti športno infrastrukturo v razvoj turizma in promocijo občine; 

Prometna infrastruktura 

- Izboljšati navezovanja na prihodnjo avtocesto 

- Izboljšati regionalne in lokalne ceste ter javne poti; 

- Zagotavljati zadostne kapacitete za mirujoči promet; 

Komunalna infrastruktura 

- Oskrba vseh prebivalcev z zdravo pitno vodo, zaščita vodnih virov; 

- Kakovostna, stalna in racionalna komunalna, energetska in telekomunikacijska 

oskrba 

- Ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode; 

- Regijsko povezovanje na področju ravnanja z odpadki in oskrbe s pitno vodo; 

- Učinkovita raba energije; 

Okolje 

- Povečati osveščenost občanov o pomenu varstva okolja; 

- Izvajati preventivno varstvo okolja preko sistema prostorskega načrtovanja; 

- Zmanjšati degradacije okolja; 

- Vzpostaviti sistem občinskega okoljskega monitoringa. 

 

 

 

 



Seznam organov  OBČINSKI SVET 

ŽUPAN, Miran VUK 

OBČINSKA UPRAVA, Evelin Makoter Jabločnik, direktorica 

NADZORNI ODBOR, Marta Bosilj, predsednica 

 

Število zaposlenih 5 + 2 (javna delavca) 

Odgovorna oseba v 

času izvajanja nadzora 

 

Župan Miran VUK 

Odgovorna oseba v 

času na katerega se 

nadzor nanaša 

Župan Miran VUK 

 

 

PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO NADZORA 

Nadzor se izvaja na osnovi Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin 22/2011) 

in Poslovnika nadzornega odbora (uradno glasilo slovenskih občin 11/2015) 

 

DATUM  IN ŠTEVILKA SKLEPA O IZVEDBI NADZORA 

Nadzor se vršil na osnovi sklepa z dne 6. junija 2016   

 

 

NAMEN IN CILJ NADZORA 

- preveritev skladnosti finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero 

se opravlja nadzor 

- poročanje o ugotovljenih nepravilnostih 

-dajanje priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa 

 

 

 

 

Dokumentacija: 

Opis dokumenta Pravna-

fiz.oseba 

vrednost opomba 



Pogodba o sofinanciranju 

sanacije plazu , sektor za 

odpravo posledic naravnih 

nesreč 

   

Dokumentacija o oddaji javnega 

naročila 
   

Zahtevek za sofinanciranje    

 

 

UGOTOVITVE 

1. Iz  dokumentacije je razvidno, da je ocenjena vrednost projekta =173.432,68€.  

2. Viri financiranja: 

-sredstva proračunske rezerve za izvedbo ukrepov                                     139.774,00 

-občina Zavrč                                                                                                 33.659,00 

3. Predmet projekta »SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI GORIČAK-MEJA RH« je izvedba sanacijskih del 

na lokalni cesti zaradi poplav med 12. in 14. novembrom 2014 

4. Namen projekta-Namen investicijskega projekta je zagotoviti reševanje varne dostopnosti prebivalcem in 

podjetnikom občine Zavrč, predvsem prebivalcem naselja Goričak, po slovenskem ozemlju do svojih domov 

oz. poslovnih objektov.  

 

 

 

 

OPOMBE 

 

Opombe na osnovi posveta z nadzorovano osebo: 

 

Opombe na osnovi izvršenega nadzora: 

-  

 

 

 

PRILOGE: 

1. V arhivu občine 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 
 


