
 

 

 

Številka: 

Datum: 01.06.2009 

 

 

 

NADZORNI ODBOR 

 

 

 

 

                                                           Z A P I S N I K 

 

 

9. seje Nadzornega odbora, ki je bila 01.06.2009 ob 19. uri v sejni sobi občine Nazarje. 

 

PRISOTNI: 

Predsednica NO: Majda Podkrižnik 

Člani NO: Helena Šosterič, Aleksandra Ermenc, Bojan Golob, Lojze Gluk 

 

ODSOTNI: - 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 8.seje NO 

2. Opredelitev nadzorov in razdelitev nalog na podlagi letnega programa dela NO 

3. Nagrada za izvedbo nadzora-oblikovanje novega predloga 

4. Razno 

 

Dnevni red je sprejet brez pripomb. 

 

Ad 1. 

 

1. Sklep :  Potrdi se zapisnik 8. seje NO. 

 

Ad 2. 

 

Opredelili in razdelili smo naslednje naloge: 

 

Priloga št. 1 

 

 

2.  Sklep: Na podlagi letnega progama dela Nadzornega odbora za leto 2009 se 

predvidoma konec meseca septembra, oktobra in začetek novembra  izvedejo nadzori  

Priloga št. 1. 

 

 

 

 



 

Ad 3. 
Na podlagi zapisnika  1. točke 8. seje Nadzornega odbora Občine Nazarje  se oblikuje nov 

predlog spremembe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 

delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje . 

Upoštevaje  vsebine nadzora in njegovega trajanja smo opredelili in vrednotili zahtevnost 

nadzora : 

  

1. ZELO ZAHTEVEN NADZOR je nadzor poslovanja občine, posrednega proračunskega 

uporabnika ipd. v posameznem obdobju ali letu. 

 

2. ZAHTEVEN NADZOR je nadzor zaokroženega dela poslovanja občine, npr. investicijskih 

odhodkov, postopkov oddaje javnih naročil, prevzemanje obveznosti, plač javnih uslužbencev 

in funkcionarjev, tekočih transferov ipd. 

 

3. MANJ ZAHTEVEN NADZOR je nadzor, ki je osredotočen na posamezno proračunsko 

postavko ali podpostavko, npr. na odhodke za posamezno investicijo, tekoče transfere na 

posameznem področju, prihodke od prodaje posameznega premičnega in nepremičnega 

premoženja ipd. 

 

Glede na opredelitev smo nadzore vrednotili: 

 

1. Zelo zahteven nadzor = 15 % od osnovne plače župana  ( ZZN) 

2. Zahteven nadzor = 10 % od osnovne plače župana (ZN) 

3. Manj zahteven nadzor =  5 % od osnovne plače župana (MZN) 

 

3. Sklep: Nadzorni odbor predlaga , da Občinski svet   na eni izmed  sej v letu 2009 

obravnava  novi predlog spremembe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih 

organov Občine Nazarje in sicer zelo zahteven nadzor 15 %; zahteven nadzor 10 %; 

in manj zahteven nadzor 5 % od osnovne plače župana .   

Priloga :  Gradivo   k ___ točki dnevnega reda  

 

Ad 4. 

Člani NO ugotavljamo, da je bilo za pregled zaključnega računa Občine Nazarje za leto 2008 

premalo časa, zato naj bo v bodoče zaključni račun z obrazložitvijo članom NO vročen vsaj 

en mesec pred predvidenim sprejemom odloka o zaključnem računu proračuna Občine 

Nazarje. 

 

4. Sklep : Zaključni račun z obrazložitvijo naj bo članom NO vročen vsaj en mesec pred 

predvidenim sprejemom odloka o zaključnem računu proračuna Občine Nazarje. 

 

Seja je bila zaključena ob 21,30 uri. 

 

Zapisala: Aleksandra Ermenc 

                                                                                                   Predsednica NO: 

                                                                                                   Majda Podkrižnik 


