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NADZORNI ODBOR 

Savinjska cesta 4 

3331 NAZARJE 

 
Številka: 032-0008/2007-13 
Datum: 21.12.2009 

 

                                                           Z A P I S N I K 

 

13. seje Nadzornega odbora, ki je bila dne 21.12.2009, ob 18. uri, v mali dvorani Doma 

kulture v Nazarjah. 

 

 

PRISOTNI: 

Predsednica NO: Majda Podkrižnik 

Člani NO: Helena Šosterič, Aleksandra Ermenc, Lojze Gluk 

 

ODSOTNI: Opravičeno – Bojan Golob 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in ugotovitev prisotnosti 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda  

3. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje NO 

4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika nadzornega odbora Občine Nazarje 

5. Uskladitev statuta Občine Nazarje z novim pravilnikom 

6. Razno 

 

Ad 1. 

Član NO Bojan Golob je opravičil svojo odsotnost zaradi bolezni. 

Sklep: Sklepčnost je zagotovljena. Izpolni se lista prisotnosti. 

 

Ad 2. 

Sklep: Dnevni red se sprejme brez pripomb. 

 

Ad 3. 

Predsednica NO je podala pregled zapisnika 12. seje, na katerega ni bilo pripomb. 

Sklep: Potrdi se zapisnik 12. seje NO  v predlagani obliki. 

 

Ad 4. 

Zaradi spremenjenega načina vrednotenja opravljenih nadzorov in zaradi novega Pravilnika o 

obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/2009), ki velja 

od aprila 2009, je nastala potreba po spremembah in dopolnitvah Poslovnika NO. 

 

Nadzori se glede na vsebino in njihovo trajanje po novem delijo na tri zahtevnostne stopnje in 

sicer: 
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Zelo zahteven nadzor je nadzor poslovanja občine, posrednega proračunskega uporabnika,… 

v posameznem obdobju ali letu; zelo zahteven je tudi nadzor smotrnosti poslovanja občine. 

Zahteven nadzor je nadzor zaokroženega dela poslovanja občine, npr. investicijskih 

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

in funkcionarjev, tekočih transferov in podobno. 

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 (npr. kmetijstvo, kultura, šport), prihodke od prodaje posameznega premičnega in 

nepremičnega premoženja. 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 

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

že bile sprejete in objavljene v Uradnem glasilu ZSO, št. 16/2009. 

 

Meseca aprila 2009 je stopil v veljavo nov Pravilnik o obveznih sestavinah poročila 

nadzornega odbora občine. Pravilnik ne predpisuje postopka nadzora, ampak obvezne 

sestavine poročila nadzora ter uvaja nekatere nove términe. 

Ugotovljeno je bilo, da trenutno veljavni Poslovnik NO ni popolnoma v skladu z novim 

pravilnikom, zato ga je potrebno spremeniti in dopolniti. Predlog sprememb je pripravila 

Helena Šosterič in so bile s strani predsednice in članov NO potrjene. 

 

Sklep: Potrdijo se predlagane spremembe in dopolnitve Poslovnika NO. V čistopisu se  

pošljejo na Občino Nazarje z zahtevo, da se v prvem možnem terminu objavijo v 

Uradnem glasilu ZSO. Čistopis sprememb in dopolnitev Poslovnika NO je v 

prilogi zapisnika. 

 

Ad 5. 

Ugotavlja se, da tudi statut Občine Nazarje v posameznih členih, ki se nanašajo na delo 

Nadzornega odbora, ni usklajen z novim Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila 

nadzornega odbora občine, ki velja od aprila 2009 dalje. Pri pregledu statuta je Helena 

Šosterič izpostavila posamezne člene, ki niso usklajeni z novim pravilnikom in pripravila 

predlog sprememb in dopolnitev. Predlog je s strani predsednice in članov NO potrjen. 

Predlaga se, da se pošlje na občino v njihovo nadaljnjo presojo. 

Sklep: Potrdi se predlog sprememb in dopolnitev statuta Občine Nazarje. V čistopisu se  

pošlje na občino v njihovo nadaljnjo presojo glede potreb sprememb in 

dopolnitev. Predlog sprememb in dopolnitev statuta občine je v prilogi zapisnika. 
 

Ad 6. 

Pod točko »razno« je predsednica NO Majda Podkrižnik prisotne seznanila z vsebino 25. 

redne seje občinskega sveta, ki je bila v četrtek, dne 17.12.2009. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 

 

Zapisala: Helena Šosterič 

 

Overovatelj: Aleksandra Ermenc 

 

                                                                                                     Predsednica NO: 

                                                                              Majda Podkrižnik, l. r.  

        


