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Občina Sv. Andraž v Slov. goricah 
Nadzorni odbor 
Vitomarci 71                 Vitomarci, 29. januar 2015 
2255 Vitomarci                            Št. :011-1/2015-2 

          
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
1.  seje Nadzornega odbora Občine Sveti Andraž v Slov. goricah, ki je bila 29. januarja 2015 
ob 17.00 uri v sejni sobi občine Sv. Andraž v Slov. goricah, Vitomarci 71. 
 

Sejo je sklicala županja Darja Vudler, vodila pa jo je članica nadzornega odbora ga. Olga 
Fekonja.  
Prisotne : Rosvita Druzovič, Olga Fekonja, Laura Rižnar in Monika Čuš, ki je pisala 
zapisnik. 
 

Ga. Olga Fekonja je v uvodu pozdravila vse prisotne, prenesla opravičilo gospe županje ter 
ugotovila, da je seja sveta sklepčna in prebrala predlagani dnevni red : 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Imenovanje predsednika odbora 
3. Pregled poslovnika nadzornega odbora  
4. Obvestilo o premostitvenem kreditu 
5. Obvestilo o nadzorih in notranji redni v preteklem mandatu in o izredni reviziji  
6. Priprava letnega programa dela in finančni plan za leto 2015  
7. Predloge in pobude članov 
8. Razno 

 
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda 

Predsedujoča seje je dala dnevni red na glasovanje.  Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 

2. Imenovanje predsednika odbora  
Predsedujoča seji predlaga gospo Rosvito Druzovič za predsednico nadzornega odbora. V 
razpravo se vključijo vse prisotne.  
Predsedujoča seji je dala predlog na glasovanje. Sklep je bil soglasno sprejet.  
 

3. Pregled poslovnika nadzornega odbora  
Prisotne pregledajo poslovnik nadzornega odbora in nanj nimajo pripomb. Podrobneje ga 
bodo pregledale po sprejemu sprememb statuta, ki ga je v prvi obravnavi že potrdil 
občinski svet in bodo takrat ugotavljale ali bo potrebno le-tega spreminjati. 
 

4. Obvestilo o premostitvenem kreditu 
Monika Čuš predstavi zadevo v zvezi s premostitvenim kreditom, ki ga je županja 
»podedovala« od prejšnjega župana. Gre za 157.398,96 eur, ki jih je prejšnji župan najel kot 
posojilo pri Cestnem podjetju Ptuj d.d., ki je bilo tudi izvajalec gradbenih del kot 
kratkoročni premostitveni kredit za čas do prejema evropskih sredstev v višini 266.956,49 
eur. Gre za projekt Modernizacije cest v občini Sv. Andraž na podlagi katerega bo občina 
prejela evropska sredstva v višini 266.956,49 eur preko Agencije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Ukrep 322. Ta sredstva so bila obljubljena, da bodo prejeta najkasneje do 
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31.12.2014, vendar še jih občina do danes ni prejela, čeprav je kontrola dokumentacije in 
fizična kontrola na terenu že bila takoj prve dni v letu 2015. 
 

5. Obvestilo o nadzorih in notranji redni v preteklem mandatu in o izredni reviziji  
Prisotne so pregledale poročilo  podjetja IJFP revizija d.o.o., ki je opravilo izredno notranjo 
revizijo na občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah. Seznanile so se tudi s poročilom o 
opravljeni redni notranji reviziji, ki jo vsako leto opravlja Skupna občinska uprava občin v 
Spodnjem Podravju.  
 

6. Priprava letnega programa dela in finančni plan za leto 2015  
Prisotne pogledajo letni program dela prejšnjega nadzornega odbora za leto 2014 ter se 
dogovorijo, da si bodo pisale po elektronski pošti in se nato odločile. Za tem bo verjetno 
potekala korespondenčna seja na kateri bodo sprejele letni program dela in finančni plan za 
leto 2015. 
 

7. Predlogi in pobude članov Nadzornega odbora 
Prisotne se dogovorijo, da bodo v letnem programu zajele nadzor nad zaključnim računom 
proračuna, morebiti nadzor nad financiranjem društev. 
 

8. Razno 
Prisotne niso razpravljale nič. 
 
Seja je bila končana ob  18.26 uri. 
 
Zapisnik zapisala :      Predsednica Nadzornega odbora : 
Monika Čuš        Rosvita Druzovič  
 
 


