
 

 

NADZORNI ODBOR 

 

Številka:  032-0008/2007-8. 

Datum:    20. 5. 2009 

 

 

 

                                                           Z A P I S N I K 

 

8. seje Nadzornega odbora Občine Nazarje, ki je bila dne 20. maja 2009 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine 

Nazarje. 

 

PRISOTNI: 

Predsednica NO: Majda Podkriţnik 

Člani NO: Helena Šosterič, Bojan Golob, Lojze Gluk 

Ostali prisotni: g. ţupan, Branka Tevţ, Samo Begič 

 

ODSOTNI:  Aleksandra Ermenc  

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje NO z dne 22.12.2008  

2. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Nazarje za leto 2008 

3. Razno 

 

Prisotni so soglasno sprejeli predlagani dnevni red. 

 

 

Ad 1. 

Ga. Podkriţnik je podala pregled zapisnika prejšnje seje ter pregled sprejetih sklepov. 

V zvezi s sprejetim sklepom »Doda se nov odstavek 8. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje in 

sicer: 

Nagrada za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu NO za uro opravljenega dela je določena v % od bruto 

plače župana in znaša: 

 za izvedbo manj zahtevnega nadzora v višini 0,6 %  

 za izvedbo zahtevnega nadzora v višini 0,65 % 

 za izvedbo zelo zahtevnega nadzora v višini 0,75 %« 

je g. ţupan pojasnil, da se pogovori odvijajo v tej smeri, da se nadzor vrednoti v absolutnih zneskih glede na 

stopnjo zahtevnosti nadzora. Dejal je, da mora biti nagrajevanje čimbolj konkretizirano. 

 

Ga. Podkriţnik je dejala, da ni namen NO nabijat stroške občini (delovanje NO bo v okviru sprejetega  

finančnega načrta NO za leto 2009), ampak, da se funkcija kvalitetno izvaja ter da je tudi primerno vrednotena in 

nagrajena. Nadzori, ki so lahko zelo zahtevni, zahtevni in manj zahtevni, naj bi bili kot osnovna naloga NO tudi 

ustrezno ovrednoteni.   

NO bo odziv g. ţupana in občinskega sveta proučil in o tem razpravljal na naslednji seji. 

 

SKLEP: 

1. Potrdi se zapisnik 7.  seje NO z dne 22.12.2008. 

2. Nadzorni odbor bo na naslednji seji razpravljal o odzivu g. župana in občinskega sveta na predlog 

spremembe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje ter v zvezi s tem pripravil nov 

predlog. 

 

 



Ad 2. 

Proračun občine Nazarje je bil sprejet na občinskem svetu, dne 15.3.2007 in po štirih rebalansih sprejet zadnji 

rebalans dne 16.12.2008. 

 

 

 Proračun 2008 Realizacija prorač.2008 Indeks 

Skupaj prihodki 2.428.965 € 2.338.175 € 96 

Skupaj odhodki 2.803.318 € 2.684.586 € 96 

Proračunski primanjkljaj 374.853 € 346.411 € 93 

 

G. ţupan je podal kratek pregled zaključnega računa za leto 2008, ga. Branka Tevţ pa je predstavila poročilo o 

zaključnem računu, ki vsebuje podrobnejša razkritja posameznih postavk ZR skozi splošni in posebni del ZR. 

 

Realiziran je 1. sklep iz 4. seje NO in sicer dana so pojasnila pri bistvenih in pomembnejših odstopanjih ZR 

proračuna, kar je razvidno iz poročila ga. Tevţ.   

 

Ga. Tevţ je poudarila, da občina posluje po načelu denarnega toka in tako strošek nastane šele, ko je 

vzpostavljen denarni tok (plačilo). Predhodno morajo biti zagotovljena finančna sredstva. 

 

Ga. Podkriţnik je prosila za pojasnila v zvezi s odkupom stanovanja Tutič ter dvigala v Glasbeni šoli. Pojasnjeno 

je bilo, da je odkup stanovanja trenutno v mirujoči fazi zaradi stečaja Gozdnega gospodarstva. V zvezi z 

dvigalom v GŠ pa je bilo pojasnjeno, da je izgradnja le tega v planu in bo skupaj s stopniščem dograjeno z 

zunanje strani (za dostop do GŠ ne bo več potreben vhod skozi osnovno šolo). 

 

Na posamezna vprašanja predsednice in  članov NO so bila dana še naslednja pojasnila: 

- Lesarski razvojni center ni v breme občine. Prihodki zanj so prihodki s strani drţave in nato 

posredovani dalje centru. Občina je samo posrednik. 

- Pri prostorskih dokumentih se obračajo precejšnja sredstva. G. Begič je dejal, da je problem pridobiti 

projektanta, ki je hiter, kvaliteten in ima zmerne cene. 

- Nakup zemljišč poteka predvsem na Prihovi. Obstaja seznam lastnikov, ki je v prilogi zapisnika. 

- Postavka »novogradnje« predstavlja nizke gradnje – gradnje cest. 

- JP Dom v prihodnje v skladu z novo zakonodajo ne bo imel več sredstev občine v upravljanju, ampak v 

najemu. Najemnina bo v višini obračunane amortizacije. Enako velja za vse ostale poslovne subjekte, ki 

imajo v upravljanju sredstva občine (športna društva ipd.). 

- JP Dom ima številne odprte toţbe – seznam teh toţb bo potrebno pridobiti od JP Dom. 

- Na vprašanje: Ali so bile izkoriščene vse moţnosti pridobitve likvidnih sredstev (razpisi ipd.)? je g. 

Begič odgovoril, da se občina prijavlja na večino razpisov, kjer so dane moţnosti. Je pa s pripravami 

dokumentacije ogromno dela, saj so tudi pogoji vedno ostrejši. 

G. ţupan je nadalje pojasnil, da v kolikor občina uspe na razpisu, prejme obvestilo in pogodbo v podpis. 

Najprej je potrebna realizacija in plačilo, šele nato se pridobijo sredstva, v okvirih kot so odobrena. 

- Pribliţno  60  % zemljišč, kjer potekajo ceste, ni v lasti občine. Na teh zemljiščih se lastništvo ureja 

sproti po potrebah, ni pa tu neke sistematike. Primer: cesta se ne asfaltira prej, dokler ni vse urejeno, da 

se po odmeri zemljišče prenese v last občine.  

- Obstaja seznam finančnih kreditov in poroštev, ki je v prilogi zapisnika. Obstaja le eno poroštvo PD 

Nazarje za nakup Doma planincev. Poleg tega ima občina še en dolgoročni kredit za izgradnjo 

vodovoda Bela ter en kratkoročni finančni kredit. 

- Prihodki pri postavki »Informator« so prihodki od oglasov. 

 

PRIPOROČILO  

V nadaljevanju je ga. Podkrižnik dala priporočilo, da se na občinskem svetu obravnavajo letna poročila 

vseh subjektov, katerih ustanoviteljica je občina.  

 

Iz poročila o izvajanju notranjega revidiranja revizijske hiše Loris  d.o.o. za leto 2008  z dne 13.5.2009 (gradivo 

prejeto na seji)  je razvidno, da je dano pozitivno mnenje. Dana so nekatera priporočila, ki naj jih občina 

upošteva. Med drugim je tudi priporočilo za podrobnejši pregled nad sredstvi JP Dom, kar ima NO ţe v planu za 

leto 2009. 

 

 

 

 



SKLEP: 

1. Pri pregledu Zaključnega računa proračuna občine Nazarje za leto 2008  nismo ugotovili nepravilnosti, 

zato predlagamo občinskemu svetu, da ga potrdi in sprejme. Notranja revizija je bila opravljena 13.5.2009 

s stani revizijske hiše Loris d.o.o. in je bilo dano pozitivno mnenje.   

 

 

Ad 3. 

Ga. Podkriţnik je dejala, da občinski svet pozdravlja aktivnost NO in tudi pričakuje neke rezultate, zato se 

članom nadzornega odbora zdi  še toliko bolj nerazumljivo, da niso podprli predloga za spremembo Pravilnika o 

plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 

občinskih organov Občine Nazarje (UGZO št. 9/2007), v katerem nagrajevanje NO ni ustrezno urejeno. 8. člen 

navedenega pravilnika namreč ne vključuje opredelitve plačil za izvedbo nadzora.  

Na prejšnji seji je bil sprejet sklep o predlogu spremembe Pravilnika, v zvezi z njim pa je bil s strani g. ţupana 

podan drugačen predlog – predlog višine nagrad v absolutnih zneskih. NO bo ta odzivni predlog obravnaval na 

svoji seji 1. 6. 2009. 

Ga. Podkriţnik je seznanila člane s podanim poročilom o delu nadzornega odbora za leto 2008, letnem programu 

dela 2009 in finančnem načrtu 2009 na seji OS, dne 26.2.2009. 

 

SKLEP: 

1. Naslednja seja nadzornega odbora bo 1.6.2009 ob 19 uri . 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 

 

 

Zapisala: 

Helena Šosterič, članica NO 

 

 

 

 

                                                                                                                      Predsednica Nadzornega odbora: 

                                                                                                                              Majda PODKRIŢNIK, l. r.  


