NADZORNI ODBOR
Savinjska cesta 4
3331 NAZARJE
Številka: 032-0008/2007-12.
Datum: 18.12.2009

ZAPISNIK
12. seje Nadzornega odbora, ki je bila 16.12.2009, ob 19. uri, v dvorani Doma kulture v
Nazarjah.

PRISOTNI:
Predsednica NO: Majda Podkrižnik
Člani NO: Helena Šosterič, Aleksandra Ermenc, Bojan Golob, Lojze Gluk
ODSOTNI: -

DNEVNI RED:
1. Pregled in ugotovitev prisotnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje NO
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
4. Pregled poročil o nadzorih in potrditev predlogov
5. Sprejem programa dela za leto 2010 (letni nadzorni program in predlog finančnega načrta)
6. Sprememba Poslovnika nadzornega odbora Občine Nazarje
7. Razno

Ad 1.
Sklep: Prisotni so vsi člani NO. Izpolni se lista prisotnosti.
Ad 2.
Predsednica NO je podala pregled zapisnika prejšnje seje.
Sklep: Potrdi se zapisnik 11. seje NO v predlagani obliki.

Ad 3.
Sklep: Dnevni red se sprejme brez pripomb.

Ad 4.
Podpredsednica NO ga. Helena Šosterič je predstavila potek in stanje nadzora v JP Dom
Nazarje. Na sklep o uvedbi nadzora je bil s strani JP Dom podan ugovor, kasneje na ponovni
poziv še drugi ugovor z utemeljitvijo, da ne soglašajo z uvedbo nadzora v smislu prve alineje
1. odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi – razpolaganje s premoženjem občine.
Šosteričeva se je z direktorjem JP dogovorila za osebni razgovor, ki je bil izvršen 16.12.2009
ob 15.30 uri na sedežu podjetja. Dogovorili so se glede pristopa k nadzoru, zahtevana so bila
tudi določena pojasnila z rokom predložitve do 08.01.2010.
Predsednica NO ga. Majda Podkrižnik je predstavila osnutek poročila o nadzoru nepremičnin
Občine Nazarje.
Član NO g. Lojze Gluk je predstavil osnutek poročila o nadzoru izdatkov za službena
potovanja in smotrnosti uporabe službenega vozila Občine Nazarje
Sklep: Predlagana osnutka poročil o nadzorih Občine Nazarje se sprejmeta in se
pošljeta nadzorovani osebi.

Ad 5.
Do konca leta 2009 mora NO Občine Nazarje pripraviti in oddati županu Občine Nazarje letni
program dela NO in predlog finančnega načrta za leto 2010.
NO je uskladil predloge in pripravil letni program dela za prihodnje leto ter tudi predlog
finančnega načrta za leto 2010 v skupni višini 2.800 €. Od tega je za sejnine planirano 2.200 €
in 600 € za nadzore.
Sklep: Potrdi se finančni plan za leto 2010 v skupni vrednosti 2.800 in je v prilogi
zapisnika.
Sprejme se letni program dela NO za leto 2010 in je v prilogi zapisnika.
Ad 6.
Šesta točka dnevnega reda je preložena na naslednjo sejo NO, ki bo predvidoma v ponedeljek,
dne 21. 12. 2009.
Sklep: Naslednja seja NO se skliče za ponedeljek, 21.12.2009. Pripravijo se predlogi za
dopolnitev Poslovnika NO Občine Nazarje.
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Zapisala: Aleksandra Ermenc
Overovatelj: Helena Šosterič

Predsednica NO:
Majda Podkrižnik, l. r.

