
 
 

Datum: 13.9.2007 
Štev.:    032-0008/2007-2 

 
NADZORNI ODBOR 

 
 

Z A P I S N I K   

 
2. seje Nadzornega odbora Občine Nazarje, ki je bila dne  13. 09. 2007, ob 18.00 uri, v gradu 
Vrbovec Nazarje  .   
 
PRISOTNI: - predsednica NO: Majda Podkrižnik 

- člani odbora: Helena Šosterič, Aleksandra Ermenc, Bojan Golob in 
                               Alojzij  Gluk   
 
DNEVNI RED: 
 
1. Pregled zapisnika prejšnje seje NO. 
2. Obravnava in sprejem Poslovnika  NO . 
3.      Pregled osnutka letnega programa dela NO za leto 2008. 
4.      Sprejem sklepa o delu NO do konca leta 2007. 
5.      Razno. 
 
Uvodna ugotovitev : prisotni so vsi člani nadzornega odbora, evidentira se lista prisotnosti.  Po 
sklepu 7. seje Občinskega sveta  z dne 17.7.2007 se  predstavi novi član Alojzij Gluk.   
Člani Nadzornega odbora  soglasno sprejmejo  predlagani dnevni  red.  
 
Ad. 1 

Pregled  sklepov zapisnika 1. seje Nadzornega odbora Občine Nazarje z dne 16.4.2007.  
Pojasnilo k prvima dvema sklepoma k točki 3 : Komisija za mandatna vprašanja je predlagala 
novega člana nadzornega odbora na  7.seji Občinskega sveta,  dne 17.7.2007   in bil je potrjen 
Alojzij Gluk. Nadzorni odbor se je takoj po  končanih dopustih sestal v novi sestavi.  

 
SKLEP:  

Potrdi se zapisnik 1. seje nadzornega odbora .  
 
 
Ad. 2 
Člani nadzornega odbora so prejeli z vabilom  gradivo Poslovnik nadzornega odbora občine 
Nazarje. Poslovnik nadzornega odbora  z dne 9.2.2004  ni v skladu z Statutom Občine Nazarje, 
veljavnim z dnem 26.4.2006 in Zakonom o lokalni samoupravi, UR. L. RS ŠT. 100/2005, zato 
moramo sprejeti nov Poslovnik nadzornega odbora, ki je v skladu z  navedenim Statutom in 
Zakonom o lokalni samoupravi.  Članom nadzornega odbora sta  vprašanja pojasnili predsednica 
in namestnica odbora.  Končna pripomba članov je bila na 39. člen, zadnji odstavek in se glasi: 
Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z gradivom posreduje občinski upravi, ki 



ga mora najmanj sedem (7) dni pred sejo poslati članom odbora. Predlagatelj, ki ni član 
nadzornega odbora, pa mora gradivo poslati predsedniku vsaj petnajst (15) dni pred sejo.  
 
SKLEP: 

1.Sprejme se Poslovnik nadzornega odbora občine Nazarje v predlagani obliki z zgoraj 

navedenim popravkom 39. člena. 

2. Občinska uprava poskrbi za objavo Poslovnika nadzornega odbora občine Nazarje v  

Uradnem glasilu Zgornje Savinjskih občin v mesecu septembru.  

3.   Po objavi v glasilu občinska uprava poskrbi za objavo na spletni strani Občine Nazarje, 

rubrika Nadzorni svet.  

 
Ad 3 
V prilogi vabila je bil  članom posredovan osnutek Letnega programa dela nadzornega odbora za 
leto 2008.   
 
SKLEP: 

Sprejme se  Osnutek letnega programa dela nadzornega odbora za leto 2008. Po objavi  

Poslovnika nadzornega odbora občine Nazarje v Uradnem glasilu Zgornje Savinjskih 

občin se pripravi predlog Letnega programa dela nadzornega odbora za leto 2008  ter 

predlog finančnega plana za leto 2008. 
 
Ad 4 
Člani nadzornega odbora so v novi sestavi  pričeli z delom  na 1. seji  nadzornega odbora, ki jo je 
skical župan dne 16.4.2007. Letnega programa  za leto 2007  prejšnja sestava nadzornega odbora 
ni imela , zato so člani izkazali interes še v letošnjem letu, predvidoma v oktobru in novembru, 
preveriti v naključno izbranih društvih namenskost porabljenih in pridobljenih občinskih 
sredstev v letošnjem letu.  
 

SKLEP:  

V prvi polovici oktobra pridobiti informacije od občinske uprave o nakazanih sredstvih 

društvom v letu 2007.  

 
Ad 5 
Predsednica opozori  prisotne na varovanje podatkov in poziva k teamskemu delovanju 
nadzornega  odbora ter se za sodelovanje pri pripravi gradiva za 2. sejo zahvaljuje ga. Heleni 
Šosterič . Predsednica tudi obvesti člane odbora o sklepih Občinskih svetov od 15.3.2007 dalje.  
Člani nadzornega odbora želijo prejemati zapisnike občinskih svetov.  
Člani nadzornega odbora so enotnega mnenja, da na seje ne vabimo  ostalih , razen v primeru 
strokovne pomoči in pojasnil.  
 

SKLEP: 

Občinska uprava naj v bodoče  omogoči prostor za izvedbo seje nadzornega odbora v 

občinskih prostorih ali preskrbi ustrezen prostor.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.  

 
Zapisala:       Predsednica nadzornega odbora 
                                    Majda Podkrižnik, univ.dipl.oec., l. r. 


