Datum: 17.12.2007
Štev.: 032-0008/2007-3

NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK
3. seje Nadzornega odbora Občine Nazarje, ki je bila dne 17.12.2007 ob 19 uri v Žlabru 2
Nazarje.
PRISOTNI:

- člani odbora: Helena Šosterič, Aleksandra Ermenc
- predsednik NO: Majda Podkrižnik.

ODSOTNA :

Bojan Golob in Alojzij Gluk

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje NO z dne 11.12.2007.
Pregled in potrditev zapisnika 2. seje NO z dne 13.9.2007.
Pregled namenskosti porabe sredstev v letu 2007 Košarkarski klub Nazarje, Športno
društvo Vrbovec Nazarje .
Razno.

Uvodna ugotovitev : poleg predsednika sta prisotni še dve članici Nadzornega odbora,
evidentira se lista prisotnosti.
Prisotni soglasno sprejmejo predlagani dnevni red.
Ad. 1
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 1. korespondenčne seje NO z dne 11.12.2007.
Ad 2
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 2. seje NO z dne 13.9.2007.
Ad.3
Veza 4.sklepa zapisnika 2.seje NO z dne 13.9.2007:
Vir:
- seznam nakazanih sredstev društvom Občine Nazarje do 18.10.2007-računovodstvo Občine
- poročila o izvajanju letnega programa športa v Občini Nazarje 2007 KK Nazarje v višini
3.910,64 eur –predsednik kluba
- pogodba o sofinanciranju letnega programa športa v letu 2007, sklenjena dne 21.8.2007 med
Občino Nazarje in KK Nazarje v višini 4.181,64 eur – računovodstvo kluba .

Namen: ugotoviti namenskost porabe nakazanih občinskih sredstev društvom.
1. Športno društvo Vrbovec Nazarje
Ni priliva s strani Občine Nazarje . V začetku leta je bila dana vloga na razpis, kadrovska
menjava vodstva. Izpeljali so maraton , poročilo pripravlja odgovorni za sekcijo nogometa.
SKLEP: Nakazilo se izvrši na podlagi podpisane pogodbe in poročila o realizaciji v
dogovorjeni višini glede na doseženo število točk.
2. Košarkarski Klub Nazarje
Iz transakcijskega računa KK Nazarje je razvidno , da so bila sredstva nakazana kot akontacija
200,00 eur dne 7.5.2007 in 2.693,29 eur 10.10.2007 – slednje veza poročila z dne 24.8.2007.
Ugotavljamo, da Občina ne dodeljuje sredstev na osnovi planiranih aktivnosti društev, ampak na
osnovi poročil že dejansko realiziranih aktivnosti.
SKLEP:
Nakazila KK Nazarje do 18.10.2007 so v skladu danih Poročil o izvajanju letnega
programa Športa v Občini Nazarje za leto 2007 , prav tako poraba v KK Nazarje.
SKLEP:
Priporočamo, da se pripravi nov Pravilnik o financiranju športnih programov. Letni
program športa naj bi bil sprejet pravočasno (pred sprejetjem proračuna ), da se lahko že
v začetku leta izvedejo vse aktivnosti kot so razpisi in podpisi pogodb.
Ad 4
Poročilo NO za leto 2007 se pripravi in poroča na občinskem svetu v februarju 2008.

SKLEP:
Predsednik pripravi poročilo o delu NO za leto 2007 in poroča na seji občinskega sveta v
februarju.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisala:
Predsednica nadzornega odbora
Majda Podkrižnik, univ.dipl.oec. l. r.

