NADZORNI ODBOR
Savinjska cesta 4
3331 NAZARJE
Številka: 032-0008/2007-10
Datum: 7.7. 2010
ZAPISNIK
16. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila dne 6.7.2010, ob 19.00 uri, v Ţlabru 2.
PRISOTNI:
Predsednica NO: Majda Podkriţnik
Člani NO: Helena Šosterič, Aleksandra Ermenc, Bojan Golob
ODSOTNI: Lojze Gluk
DNEVNI RED:
1. Pregled in ugotovitev prisotnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje NO in 7. korespondenčne seje NO
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Obravnava in potrditev končnega poročila o opravljenem nadzoru - zadolţitev občine v letu
2009
5. Potrditev in obravnava končnega poročila o opravljenem nadzoru – ugotovitev namenske
porabe poţarne takse in sredstev za vzdrţevanje gozdnih cest v letu 2009
6. Ureditev arhiva in analiza delovanja
7. Pobude in vprašanja
Ad 1.
Prisotni so trije člani NO. Upravičeno je odsoten Lojze Gluk. Izpolni se lista prisotnosti.
Ad 2.
Uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Nadzornega odbora Občine Nazarje je bilo objavljeno v
UGZSO št. 9.
Sklep: Potrdi se zapisnik 15. redne seje in 7. korespondenčne seje NO.
Ad 3.
Sklep: Dnevni red je sprejet brez pripomb.
Ad 4.
Obravnava in sestavi se končno poročilo o opravljenem nadzoru – zadolţitev občine v letu 2009.
Pri nadzoru zadolţitve občine v letu 2009 ni bilo ugotovljenih nobenih večjih nepravilnosti.
Občina se je zadolţevala v skladu z zakonskimi predpisi.
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Sklep: Sprejme in potrdi se končno poročilo o opravljenem nadzoru v Občini Nazarje v
smislu tretje alineje 1. odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi – finančno
poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev občine – zadolžitev občine v letu 2009.
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Nazarje.
Ad 5.
Obravnava in sestavi se končno poročilo o opravljenem nadzoru – ugotovitev namenske porabe
poţarne takse in sredstev za vzdrţevanje gozdnih cest v letu 2009. Pri nadzoru namenske porabe
poţarne takse in sredstev za vzdrţevanje gozdnih cest v letu 2009 ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti oz. pomanjkljivosti. Sredstva so bila porabljena namensko.
Sklep: Sprejme in potrdi se končno poročilo o opravljenem nadzoru v Občini Nazarje
v smislu druge alineje 1. odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi namenskost in
smotrnost porabe proračunskih sredstev – ugotovitev namenske porabe požarne takse in
sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2009. Poročilo je dokončni akt Nadzornega
odbora Občine Nazarje.
Ad 6.
Arhivira se dokumentacija vseh opravljenih nadzorov v mandatnem obdobju. V letošnjem letu
smo imeli tri redne seje nadzornega odbora, 4 korespondenčne seje in opravili ter zaključili smo
3 nadzore. Pregled delovanja v štiriletnem mandatu: 16 rednih sej, 7 korespondenčnih sej, 14
nadzorov, 2 izobraţevanja, udeleţbe na pomembnejših občinskih sejah.
Sklep: Po izteku mandata se na občino odda arhiv nadzorov in zapisnikov.
Ad 7.
Predsednica NO Majda Podkriţnik je prisotne seznanila z vsebino zadnje seje občinskega sveta,
ki bo dne 8.7.2010.
Predsednica se zahvali za sodelovanje in timsko delo v štiriletnem mandatu namestnici in članom
nadzornega odbora.
Sklep: Predsednica na zadnji seji občinskega sveta poda povzetke vseh treh zaključenih
nadzorov v letu 2010.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisala: Majda Podkriţnik
Predsednica NO:
Majda Podkriţnik, l. r.
Overovatelj : Helena Šosterič
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