NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0008/2007-2008-7.
Datum: 22. 12. 2008

ZAPISNIK
7. seje Nadzornega odbora, ki je bila 22. decembra 2008 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Nazarje.
PRISOTNI:
Predsednica NO: Majda Podkriţnik
Člani NO: Helena Šosterič, Aleksandra Ermenc, Bojan Golob, Lojze Gluk.
ODSOTNI: /
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje NO z dne 9.12.2008.
Izdelava dokončnih poročil opravljenih nadzorov.
Pregled realizacije programa dela za leto 2008.
Razno.

Prisotni so soglasno sprejeli predlagan dnevni red.
Ad 1.
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 6. seje NO z dne 9. 12. 2008.
Ad 2.
SKLEP:
Izda se končno poročilo o opravljenem nadzoru za naslednje nadzorovane osebe:
 Krajevna skupnost Nazarje,
 Krajevna skupnost Kokarje,
 Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti,
 Rokometni klub Nazarje,
 Javno podjetje Dom Nazarje,
 JVIZ OŠ Nazarje.
Ad 3.
Obravnavala se je realizacija programa dela NO v letu 2008:
 NO je prisostvoval predstavitvi zaključnega računa proračuna Občine Nazarje na 4. seji NO z dne
15.4.2008. Zahtevali smo dodatna pojasnila pri večjih odstopanjih bistvenih postavk proračuna. Pojasnila
so bila posredovana pisno.
 Opravili smo 4 nadzore neposrednih proračunskih porabnikov.
 Opravili smo nadzor finančnega poslovanja enega izbranega društva.
 Nadzor smo usmerili tudi na JP Dom Nazarje, pri čemer nam je bilo s strani vodstva omenjenega podjetja
pojasnjeno, da niso neposredni porabnik proračunskih sredstev Občine Nazarje, ampak le upravljajo z
občinskim premoţenjem.
Ad 4.
Ugotavljamo, da v Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje (UGZO št. 9/2007), nagrajevanje NO ni
ustrezno urejeno. 8. člen navedenega pravilnika namreč ne vključuje opredelitve plačil za izvedbo nadzora. Ker
smatramo, da učinkovita izvedba nadzora zahteva ustrezen strokovni pristop in samo izvedbo nadzora,
predlagamo spremembo 8. člena pravilnika.
SKLEP:
Doda se nov odstavek 8. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje in sicer:

Nagrada za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu NO za uro opravljenega dela je določena v % od
bruto plače župana in znaša:
 za izvedbo manj zahtevnega nadzora v višini 0,6 %
 za izvedbo zahtevnega nadzora v višini 0,65 %
 za izvedbo zelo zahtevnega nadzora v višini 0,75 %
Sklep je bil soglasno sprejet s strani vseh članov NO.
Sklep se posreduje v obravnavo in potrditev občinskemu svetu.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Zapisal: Lojze Gluk, član NO

Predsednica Nadzornega odbora:
Majda PODKRIŢNIK, l. r.

