NADZORNI ODBOR
Savinjska cesta 4
3331 NAZARJE
Številka: 032-0008/2007-10__
Datum: 2.6.2010
ZAPISNIK
15. seje Nadzornega odbora, ki je bila dne 2.6.2010, ob 19.00 uri, v Ţlabru 2.
PRISOTNI:
Predsednica NO: Majda Podkriţnik
Člani NO: Helena Šosterič, Aleksandra Ermenc, Bojan Golob, Lojze Gluk
ODSOTNI: /
DNEVNI RED:
1. Pregled in ugotovitev prisotnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje NO in 6. korespondenčne seje NO
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Potrditev prečiščenega besedila Poslovnika NO (gradivo se prejeli po e-pošti 6.5.2010)
5. Poročilo s seje Občinskega sveta z dne 27.5.2010 (obravnava zaključnega računa Občine
Nazarje za leto 2009 –gradivo ste prejeli po e-pošti 31.3.2010 in revizijsko poročilo – povzetek,
gradivo prejmete na seji)
6. Obravnava prejete dokumentacije nadzorov:
- zadolţitev Občine Nazarje v letu 2009
- ugotovitev namenske porabe poţarne takse in sredstev za vzdrţevanje gozdnih cest v letu
2009.
7. Pobude in vprašanja
Ad 1.
1. Sklep: Prisotni vsi člani NO. Izpolni se lista prisotnosti.
Ad 2.
2. Sklep: Potrdi se zapisnik 14. redne seje in 6. korespondenčne seje NO.
Ad 3.
3. Sklep: Dnevni red je sprejet brez pripomb.
Ad 4.
4. Sklep: Potrdi se prečiščeno besedilo Poslovnika NO, ki s tem postane uradno.
5. Sklep: Uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Nadzornega odbora Občine Nazarje se
objavi v UGZSO in na spletni strani občine.

Ad 5.
Predsednica ga. Majda Podkriţnik je poročala o vsebini seje občinskega sveta z dne 27.5.2010,
na kateri je bil med drugim obravnavan tudi zaključni račun Občine Nazarje za leto 2009 in
predstavljen povzetek revizijskega poročila, ki ga je opravilo podjetje Loris iz Dravograda.
NO je 31.3.2010 po elektronski pošti dobil v pregled zaključni račun Občine Nazarje za leto
2009 z obrazloţitvijo. V zvezi z zaključnim računom ni bila sklicana seja NO, sta pa v teku dva
nadzora (zadolţevanje in namenskost porabe določenih sredstev).
V zvezi z vsebino povzetka revizijskega poročila je NO zavzel podobni stališči kot jih je
priporočal revizor:
- v primeru dvomljivih in spornih terjatev je potrebno izkoristiti vsa pravna sredstva za
izterjavo le teh, predvsem pa izterjavo vršiti bolj aţurno;
- za nadzor nad sredstvi JP Dom naj Občina pridobi zunanjega izvajalca. Nadzorni odbor je
15.2.2009 v Poročilu o opravljenem nadzoru JP Dom Nazarje zavzel podobno stališče.

Ad 6.
Člani NO so poročali o vsebini izvajanja nadzorov.
Helena Šosterič je poročala o vsebini pregleda zadolţevanja Občine Nazarje. Ugotavlja, da je
bila stopnja zadolţitve v letu 2009 pod zakonsko mejo. Od Občine Nazarje je potrebno pridobiti
še dokazila o pridobljenih soglasjih s strani ministra, pristojnega za finance ter o danih soglasjih
pravnim osebam javnega sektorja na ravni občine.
Bojan Golob je poročal o namenskosti porabe poţarne takse Občine Nazarje. Ugotavlja, da so
vsi iz strani drţave prejeti zneski bili v enakih zneskih nakazani občinskim gasilskim društvom.
Lojze Gluk je poročal o namenskosti porabe sredstev za vzdrţevanje gozdnih cest Občine
Nazarje. Ugotavlja, da so bila vsa prejeta sredstva porabljena namensko.
Ad 7.
6. Sklep: Vsi člani NO naj do poteka mandata pripravijo dosjeje z vso dokumentacijo o
izvedenih nadzorih.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisal: Lojze Gluk
Predsednica NO:
Majda Podkriţnik, l. r.
Overovatelj : Helena Šosterič

