NADZORNI ODBOR
Nazarje, dne 23.12.2008
Zadeva: 032-0008-5/2008
Na podlagi 38. člena Statuta Občine Nazarje (UGZO, št. 3/2006) ter 17. do 29. člena
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Nazarje (UGZO, št. 21/2007) je Nadzorni odbor
Občine Nazarje na svoji 7. redni seji, vezano na 5. sejo nadzora, sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU št. 5 –

Nadzorovana oseba: JP DOM NAZARJE
Nadzorni odbor v sestavi:
Majda Podkrižnik, predsednica
Helena Šosterič, član
Aleksandra Ermenc, član
Bojan Golob, član
Lojze Gluk, član
Predmet nadzora: Nadzor zaključnega računa 2007 - ocena namenskosti in gospodarnosti
porabljenih proračunskih sredstev Občine Nazarje
Cilj nadzora:
Izrek mnenja glede namenske porabe dodeljenih sredstev s strani
Občine Nazarje
Datum nadzorne seje:
5. redna seja – 24.11.2008 / 7. redna seja – 22.12.2008
Nadzorovano obdobje:
leto 2007
Rok za morebitni ugovor nadzorovane osebe: 15 dni od prejema predloga poročila
I. PREDSTAVITEV
V okviru izvajanja rednih nadzorov po programu dela NO za leto 2008 je NO Občine Nazarje,
v vlogi nadzorne komisije v prej navedeni sestavi, opravil nadzorni pregled nad poslovanjem
oziroma namenskostjo porabe proračunskih sredstev, dodeljenih v letu 2007.
V okviru svojih pristojnosti, v skladu s 17. do 29. členom Poslovnika nadzornega odbora
Občine Nazarje (UGZO, št. 21/2007) in ob pomoči občinske uprave, je bila
nadzorovana oseba obveščena o uvedbi nadzora in o predhodni predložitvi potrebne
dokumentacije. V okviru izvedbe nadzora je NO proučil pisno obrazložitev JP Dom Nazarje,
ki je bila posredovana kot odgovor na izdan sklep o uvedbi nadzora nad porabo proračunskih
sredstev Občine Nazarje v letu 2007.
II. POVZETEK DEJANSKEGA STANJA IN PREDPISI, KI SO OZ. NISO BILI
KRŠENI
Direktor JP Dom Nazarje g. Matej Pečovnik je NO Občine Nazarje posredoval naslednje
pojasnilo:
» JP Dom Nazarje je v 100 % lasti Občine Nazarje, vendar ni neposredni porabnik
proračunskih sredstev Občine, kot so to društva, klubi ter ostale organizacije.
Sodelovanje JP Dom Nazarje z Občino Nazarje je izključno poslovno in sicer na področju
upravljanja s stanovanji, Domom kulture, «Jakijeve hiše«, športne dvorane, pokopališč ter
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športnih objektov na Lazah in v Šmartnem ob Dreti. Omenjene nepremičnine so last Občine
Nazarje.«
III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI
Ugotovljeno je bilo, da JP Dom Nazarje ni neposredni porabnik proračunskih sredstev Občine
Nazarje – ne prejema sredstev direktno iz proračuna Občine, upravlja pa z njenimi
nepremičninami.
Z nepremičninami, ki so v lasti Občine Nazarje, je JP Dom dolžan upravljati po načelu
dobrega gospodarja. Glede na to bi se bilo smiselno opredeliti za nadzor v skladu s prvo
alinejo 1. odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi.
IV. ODZIVNO POROČILO
Poročilo o nadzoru pošilja NO nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba lahko v primeru
nestrinjanja z ugotovitvami NO v 15 dnevih na predlog poročila ugovarja z odzivnim
poročilom.
V kolikor se nadzorovana oseba na predlog poročila ne bo odzvala z odzivnim poročilom v
predpisanem roku, se bo smatralo, da na poročilo nima pripomb.
V. KONČNO POROČILO
Nadzorovana oseba se v predpisanem roku na prejeti predlog poročila o nadzoru ni odzvala z
odzivnim poročilom, oziroma na poročilo ni imela pripomb. S tem je predlog poročila o
nadzoru postal končno poročilo.

Poročilo izdelala:
Helena Šosterič
Predsednica NO:
Majda Podkrižnik, univ.dipl.oec., l.r.
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