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Z A P I S N I K   

 
3. korespondenčne seje Nadzornega odbora Občine Nazarje, ki je  potekala  30.12.2009  preko 

telefona  in elektronske pošte z naslednjima točkama dnevnega reda: 

1. Sprejem dokončnega poročila o opravljenem nadzoru –Pregled nepremičnin v lasti 

Občine Nazarje po stanju na dan 31.12.2008. Priloga. 

2. Sprejem dokončnega poročila o opravljenem nadzoru – Nadzor nad izplačili dnevnic, 

izplačanimi nadomestili za službena potovanja ter stroški vzdrževanja službenega 

vozila Občine Nazarje za leto 2007. Priloga. 

 

AD1 in AD2   

V skladu z 18. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Nazarje (UGZO ŠT. 21/2007) in   

z letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2009 je NO Občine na podlagi sklepov o 

uvedbi nadzora, izdanih  dne  21.10. 2009,  izvedel  zgoraj omenjena nadzora.  

Osnutka poročil sta bila sprejeta na 12. redni seji Nadzornega odbora, dne 16.12.2009 in vročena 

osebno na Občino Nazarje, dne 17.12.2009. 

Dne 23.12.2009 smo po elektronski pošti prejeli potrditev osnutka poročila o opravljenem 

nadzoru – Nadzor nad izplačili dnevnic, izplačanimi nadomestili za službena potovanja ter 

stroški vzdrževanja službenega vozila Občine Nazarje za leto 2007 in odzivno poročilo na 

osnutek poročila o opravljenem nadzoru – Pregled nepremičnin v lasti Občine Nazarje po stanju 

na dan 31.12.2008.  

Dne 24.12.2009 je bilo na podlagi prejetega odzivnega  poročila z izpisom  iz zemljiške knjige 

za neprofitno stanovanje in predhodnega osnutka poročila izdelano dokončno poročilo o 

opravljenem nadzoru – Pregled nepremičnin v lasti Občine Nazarje po stanju na dan 31.12.2008. 

 

S telefonsko in elektronsko soglasno potrditvijo smo sprejeli naslednja sklepa :  

 

1. Sprejme se dokončno poročilo o opravljenem nadzoru – Pregled nepremičnin v lasti  

Občine Nazarje po stanju na dan 31.12.2008 in se vroči na Občino Nazarje.  

 

2.  Sprejeme se dokončno poročilo o opravljenem nadzoru – Nadzor nad izplačili dnevnic, 

izplačanimi nadomestili za službena potovanja ter stroški vzdrževanja službenega vozila 

Občine Nazarje za leto 2007 in se vroči na Občino Nazarje.  

 

 

                                                                                       Zapisala:    

          Majda Podkrižnik, univ.dipl.oec., l. r. 

       Predsednica NO 


