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NADZORNI ODBOR 

 

 

Z A P I S N I K   
 

 

 

7. korespondenčne seje Nadzornega odbora Občine Nazarje, ki je  potekala  22.6.2010 preko 

telefona  in elektronske pošte z naslednjima točkama  dnevnega reda: 

 

1. Obravnava in sprejem  Osnutka poročila o opravljenem nadzoru  v Občini 

Nazarje v smislu tretje alineje 1. odstavka 32. člena Zakona o lokalni 

samoupravi – finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev občine – 

zadolžitev občine v letu 2009. 

2. Obravnava in sprejem  Osnutka poročila o opravljenem nadzoru  v Občini 

Nazarje v smislu druge alineje 1. odstavka 32. člena Zakona o lokalni 

samoupravi – namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev- 

ugotovitev namenske porabe požarne takse in sredstev za vzdrževanje gozdnih 

cest v letu 2009. 

 

 

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

19/2009) in letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2010 je NO Občine Nazarje na 

podlagi izdanih  sklepov  z  dne 6.5.2010 izvedel zgoraj omenjena nadzora.  

Potek nadzora je bil s strani pooblaščenih oseb za nadzor pojasnjen na  15. redni seji Nadzornega 

odbora, dne 2.6.2010. 

 

AD1 

Dne 11.6.2010 je bila s strani Občine Nazarje posredovana dodatna dokumentacija (soglasja 

Ministrstva za finance k zadolževanju) ter naknadno 18.6.2010 še izdano soglasje s strani 

Občinskega sveta k zadolževanju JP Dom Nazarje iz leta 2001. Na podlagi prejete 

dokumentacije se je nadzor zaključil s pripravo osnutka poročila.  

 

AD2 

Na podlagi prvotno prejete dokumentacije ter izvedbe nadzora, o poteku katerega je že bilo 

poročano na 15. redni seji NO,  je bil izdelan osnutek poročila o nadzoru .  

 

S telefonsko in elektronsko soglasno potrditvijo  sta bila sprejeta  naslednja sklepa :  

 

1. Potrdi in sprejme se Osnutek  poročila o opravljenem nadzoru  v Občini Nazarje 

v smislu tretje alineje 1. odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi – 

finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev občine – zadolžitev 

občine v letu 2009. 
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2. Potrdi in sprejme se Osnutek  poročila o opravljenem nadzoru  v Občini Nazarje 

v smislu druge alineje 1. odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi – 

namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev- ugotovitev namenske 

porabe požarne takse in sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2009. 
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