
NADZORNI ODBOR 

Savinjska cesta 4 

3331 NAZARJE 

 

Številka: 032-0008/2007-11 

Datum:    30.11.2009 

                                                           Z A P I S N I K 

 

 

11. seje Nadzornega odbora, ki je bila 25.11.2009, ob 18. 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 10. seje NO. 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda. 

4. Poročilo s seminarja " Delo in poročanje nadzornih odborov občin",  z dne 19.11.2009 - ga. 

Helena Šosterič (predlogi sprememb aktov). 

5. Pregled poteka nadzorov po zadolžitvah plana nadzorov; oblikovanje sklepov, predlogi poročil 

o opravljenem nadzoru, mnenja... 

6. Razno (predlogi, pobude). 

 

Ad 1. 

1. Sklep :  Prisotni vsi člani NO. Izpolni se lista prisotnosti. 

 

Ad 2. 

2. Sklep :  Potrdi se zapisnik 10. seje NO.  

 

Ad 3. 

3.  Sklep: Dnevni red je sprejet brez pripomb. 

 

Ad 4. 

Podpredsednica NO, ga. Helena Šosterič je NO poročala o vsebini seminarja z naslovom "Delo 

in poročanje nadzornih odborov občin",  ki se ga je udeležila dne 19.11.2009. Poudarila je, da je 

v aprilu 2009 stopil v veljavo nov Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora 

občine in da bo posledično potrebno dopolniti oz. spremeniti Poslovnik nadzornega odbora 

Občine Nazarje. 

 

 



Ad 5. 

Bojan Golob in Lojze Gluk sta poročala o poteku izvedbe nadzora Občine Nazarje, kjer je bil 

dne 11.11.2009 izveden nadzor nad izplačili dnevnic, izplačanimi nadomestili za službena 

potovanja ter stroški vzdrževanja službenega vozila Občine Nazarje za leto 2007.  Nadzor je v 

fazi priprave osnutka poročila o nadzoru. 

 

Majda Podkrižnik je poročala o poteku nadzora pregleda nepremičnin v lasti Občine Nazarje po 

stanju na dan 31.12.2008. Nadzor je v fazi priprave osnutka poročila o nadzoru. 

 

Helena Šosterič je poročala o poteku nadzora Javnega podjetja DOM, ki je na sklep o uvedbi 

nadzora podalo ugovor. Na ugovor je bil iz strani NO ponovno podan poziv.  

 

Ad 6. 

4. Sklep : Do naslednje seje se člani NO seznanijo z vsebino Pravilnika o obveznih 

sestavinah poročila nadzornega odbora občine in pripravijo predloge za spremembo 

Poslovnika nadzornega odbora Občine Nazarje. 

 

Na naslednji seji je potrebno sprejeti finančni plan programa dela NO za leto 2010.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 

 

 

Zapisal: Lojze Gluk 

Predsednica NO: 

Majda Podkrižnik, l. r.   

 

Overovatelj : Helena Šosterič                                                   

 


