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Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 38. člena Statuta Občine Makole in 10. 

člena Poslovnika o delu nadzornega odbora, je Nadzorni odbor Občine Makole na svoji 16. 

redni seji dne, 23.04.2014 sprejel 

 

 

 

 

 

 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

PRORAČUNA OBČINE MAKOLE 

ZA LETO 2013 
 

 

 

 

 

 

1. OSNOVNI PODATKI O NADZORU 

 

 

Nadzorovana oseba: Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole 

Cilj nadzora: Pregled zaključnega računa proračuna Občine Makole za leto 2013 

Nadzorovano obdobje: leto 2013 

Datum  nadzora: 09.04.2014 in 16.04.2014 na sedežu Občine Makole 

Rok za morebitni ugovor nadzorovane osebe: 15 dni od prejema poročila 

 

 

Nadzor zaključnega računa Občine Makole so s strani Nadzornega odbora Občine Makole 

opravili: 

 

- Katarina Čebular, predsednica NO 

- Klavdija Kodrič, članica NO 

- Ivan Paj član NO 

 

 

S strani nadzorovane osebe so sodelovali odgovorni delavci Občinske uprave za posamezna 

področja: 

 

- Igor Erker, direktor občinske uprave 

- Mateja Mihelin Dežman, računovodkinja 
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2. CILJ NADZORA 

 

 

Cilj nadzora je bilo oblikovanje mnenja o pravilnosti poslovanja in ustreznosti letnega poročila 

Občine Makole v letu 2013 ter na podlagi ugotovitev priprava poročila o opravljenem nadzoru 

in oblikovanje priporočil za izboljšanje. 

 

 

 

3. IZVEDBA NADZORA 

 

 

Nadzor je bil izvršen po naslednjem postopku: 

 

- priprava načrta izvedbe nadzora 

- proučitev zakonodaje in aktov občine  

- pregled zaključnega računa proračuna Občine Makole za leto 2013 

- priprava predloga poročila o opravljenem nadzoru 

- pridobitev ugovora odgovornih oseb na osnutek 

- končno poročilo o opravljenem nadzoru 

 

Zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2013 je, v skladu z 10. členom zakona o 

javnih financah sestavljen iz splošnega in posebnega dela, načrta razvojnih programov ter 

obrazložitve. Zaradi obširnosti gradiva je nadzor vključeval tudi preizkuševalno preverjanje 

dokazov na osnovi naključno izbranih postavk zaključnega računa. 

 

 

Podrobnejši pregled obsega naslednje elemente: 

 

  1. Kontrola tekočih prihodkov 

  2. Kontrola odhodkov 

  3. Odplačilo dolga 

  4. Investicijski odhodki 

5. Konto kartica 4025 - Tekoče vzdrževanje 

6. Nezapadle odprte terjatve 

7. Nezapadle odprte obveznosti 

8. Tekoče investicijsko vzdrževanje in novogradnje  

9. Izplačila družinskemu pomočniku 

 10. Doplačila za šolo v naravi  

 11. Subvencioniranje stanarin  
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4.  UGOTOVITVE 

 

 

Podrobnejši pregled, ki ga je izvedla Katarina Čebular, obsega naslednje elemente: 

 
1. Kontrola Skupaj prihodkov: planirani v znesku 2.314.746, realizirani v znesku: 2.091.892 (90,4%). 

Večja odstopanja v tranfernih prihodkih (samo 63%), ki se nanašajo na prihodke iz drugih 

javnofinančnih institucij. Razlog:  Občina ni od države prejela sredstev po 1. zahtevku za projekt 

vodooskrbe ob koncu leta, ampak so bila sredstva nakazana šele v začetku leta 2014. 2. Razlog: 

prerazporeditev knjižene realizacije transfernih prihodkov med konte skupine 740 in 741 šele ob 

realizaciji, ki ob planiranju niso bila upoštevana. 

 
2. Kontola odhodkov, če so kje večja odstopanja od planiranih. Ugotovitev: planirani odhodki nikjer 

ne presegajo realiziranih. Podrobnejša kontrola Investicijskih odhodkov in Investicijskih tranferov 

posameznikom in zasebnikom. Realizacija investicijskih odhodkov je bila 73,6% glede na plan. To gre 

predpisati predvsem projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. Sklop (porabljenih za cca. 

274.000 eur manj sredstev). Zato pa se višja realizacija iz tega naslova pričakuje v letu 2014. 

 

Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom so bili realizirani 33% glede na plan. Sicer gre za 

majhen znesek (1.982 eur), razlog pa je v manjšem zanimanju za sofinanciranje za nakup individualne 

čistilne naprave. 

 

3. Odplačilo dolga je bilo nižje od planiranega. Razlog: padanje obrestne mere med letom. 

 
4. Investicijski odhodki v znesku 838.288 eur: zajemajo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu 

opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, plačila za načrte, novogradnje, 

investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb,... V letu 2013 so se izvajale tri večje investicije, in sicer, 

Energetska sanacija OŠ (v letu 2013 je bil izveden 1.sklop: Ureditev toplotne izolacije podstrešja in 

sanacije strehe), obnova stare KS ter prestavitev TP Pečke. Energetska sanacija OŠ in Obnova stare KS 

še nista končani. Same investicije so bile podrobnejše pregledane na 13. redni seji NO. Oktobra so 

pričeli še s projektom Oskrbe s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. Sklop, ki še ni končan. Iz tega se 

pričakuje višja realizacija  v letu 2014, tako na strani prihodkov in odhodkov. 

 

5. Konto kartica 4025 – Tekoče vzdrževanje (v okviru izdatkov za blago in storitve). Znesek 

tekočega vzdrževanja je 220.201 eur. Zajema pa: zavarovalne premije za objekte (6.203), tekoče 

vzdrževanje licenčne programske opreme (11.921), tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 

(3.620), dugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (198.457). Pregledana sta bila dva večja 

računa: 4. Začasna situacija  od Cestnega podjetja Ptuj za marec 2013 v znesku 25.939,43 eur brez 

DDV ter račun št. 104/2013, datum 03.10.2013 od Mizarstva Vuk Fred v znesku 2.489 eur brez DDV. 

 

6. Nezapadle odprte terjatve na 31.12.2013 v znesku 33.385 eur: Večji znesek nezapadlih odprtih 

terjetvev predstavljajo Komunala Slovenska Bistrica 30.836 eur - najemnina za infrastrukturo GJS,  

ostale so v manjših zneskih, ki predstavljajo grobnine občanov, razna društva in ostali manjši kupci.  

 

7. Nezapadle odprte obveznosti na dan 31.12.2013 v znesku 141.263 eur: Večji znesek nezapadlih 

odprtih obveznosti predstavlja Cestno podjetje Ptuj 59.133 eur, Esotech d.d. Velenje 27.987 eur. Ostali 

so manjši dobavitelji. 

 

 

Porabo proračunskih sredstev je občina ustrezno in pregledno poročala v zaključnem računu.  
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Podrobnejši pregled stroškovnih postavk, ki ga je izvedla Klavdija Kodrič je zajemal naslednje 

kategorije: 

 

 

8. Tekoče investicijsko vzdrževanje in novogradnje 420401 in sicer proračunski postavki: 

 
-  013241 Cestne razsvetljave v pregled v tej postavki je bil zajet račun Betonarne Kuhar, na 

katerem so bili na osnovi naročilnice nabavljeni podstavki za javno razsvetljavo v višini 

1.078,48 € 

 

- 016333 Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline v kontrolo je bil 

izbran račun Inštituta za promocijo in varstvo okolja (26.767,34€), ki je bil izdan na osnovi 

Pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri skupnem projektu Oživitev kulturnih in naravnih 

potencialov Dravinjske doline sklenjeno med Občinami Makole, Majšperk in Poljčane v znesku 

220.000,00€, od katerih Občina Makole zagotavlja 14,6% lastni delež, 70,8% pa je financirano 

iz sredstev RRP (EU sredstva), ostalih 14,60% prispevata občini Majšperk in Poljčane. 

9. Izplačila družinskemu pomočniku 411922: 

  

- 020421 Sofinanciranje družinskega pomočnika cela postavka (17.582,89€) 

predstavlja izplačila in obračun sredstev za dva družinska pomočnika. Izplačila se 

vršijo mesečno v višini minimalne plače vsakemu družinskemu pomočniku. 

 

10. Doplačila za šolo v naravi 411902: 

 

- 019613 Subvencioniranje šole v naravi ta vrsta stroškov se izplačuje na osnovi 

sklepov o izplačilu proračunskih sredstev, ki so izdani glede na podane zahtevke z 

priloženimi seznami udeležencev. 

 

11. Subvencioniranje stanarin 411920: 

 

- 020442 Subvencioniranje najemnin skupni strošek na letnem nivoju znaša 5.386,91€. 

Stroški se izplačujejo na osnovi Odredbe, ki ima za svojo pravno podlago odločbo 

Centra za Socialno delo Slovenska Bistrica. 

 

 

Nepravilnosti  niso bile ugotovljene. 

 

 

 

Član NO Ivan Paj je pregledal investicijske odhodke in ni ugotovil nepravilnosti. 
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5. PRIPOROČILA IN PREDLOGI NADZORNEGA ODBORA O OPRAVLJENEM 

NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORACUNA OBČINE MAKOLE ZA LETO 

2013 

 

 

 

Člani NO so  na podlagi opravljenega nadzora nad zaključnim računom Občine Makole za 

2013  in po pregledu posameznih, naključno izbranih postavk ugotovili, da je le-ta dobro 

pripravljen in cilji skozi realizacijo  v glavnem doseženi, razen kadar to iz objektivnih razlogov 

ni bilo mogoče. Nismo ugotovili nenamenske porabe proračunskih sredstev, nepravilnosti pri 

poslovanju ali kršitve zakonodaje. Porabo proračunskih sredstev je občina ustrezno in 

pregledno poročala v zaključnem računu.  

 

Nadzorni odbor ocenjuje, da je zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2013 

sestavljen v skladu z veljavnim zakonom, da ne presega veljavnega plana in pooblastil 

pooblaščenih oseb, zato predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi v predlagani vsebini. 

 

 

Nadzorni odbor : 

 

Katarina Čebular, predsednica NO 

 

Klavdija Kodrič, članica NO 

 

Ivan Paj, član NO 

 


