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                                                           Z A P I S N I K 

 

 

10. seje Nadzornega odbora, ki je bila 21.10.2009, ob 19. uri, v sejni sobi občine Nazarje. 

 

PRISOTNI: 

Predsednica NO: Majda Podkrižnik 

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

 

ODSOTNI: - 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in ugotovitev prisotnosti 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda  

3. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje NO s prilogo 

4. Priprava na izvedbe nadzorov (terminsko, pozivi za dokumentacijo …) 

5. Razno (pobude, predlogi) 

 

Ad 1. 

1. Sklep :  Prisotni vsi člani NO. Izpolni se lista prisotnosti. 

 

Ad 2. 

2. Sklep :  Dnevni red je sprejet brez pripomb. 

 

Ad 3. 

Na podlagi pregleda zapisnika 9. seje NO smo ugotovili, da je napaka v zapisniku in sicer se 

naredi popravek pri sklepu točke 3, ki se glasi pravilno: 

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, da se nadzor 

vrednoti sledeče: zelo zahteven nadzor 15 %, zahteven nadzor 10 % in manj zahteven nadzor 5 

% od osnovne plače župana .   

 

3.  Sklep: Potrdi se zapisnik 9. seje NO s prilogo št. 1  ter s predlaganimi dopolnitvami in 

popravki. 

 

 

 

 



Ad 4. 

Ugotavljamo, da bo potrebno sklep o izvedbi nadzora dopolniti s pravnim poukom. Predlog 

poročila o tipskem nadzoru še velja, spremeni se glede na vrsto nadzora. V mesecu novembru se 

izvedejo planirani nadzori, zato posamezne skupine takoj pripravijo sklepe o izvedbi nadzorov. 

 

4. Sklep : Pripravijo se sklepi o izvedbi nadzorov po prilogi št. 1 zapisnika 9. seje NO, ki se 

dopolnijo s poukom o pravnem sredstvu. Sklepi se pošljejo predsednici NO ga. Majdi 

Podkrižnik do torka 27.10.2009. Nadzori se izvedejo v mesecu novembru. Po izvedenih 

nadzorih se sestanemo zaradi oblikovanja predlogov poročil. 

 

 

Ad 5. 
Predsednica ga. Majda Podkrižnik  je g. županu, dne  4.6.2009,  pred 21. sejo  občinskega sveta, 

osebno vročila  nov  predlog dopolnitve Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih   

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

Nazarje in obenem povedala,  da je g.župan 21.10.2009 ustno potrdil  4. sklep  

zapisnika 9. seje NO, ki naj bi se obravnaval na seji občinskega sveta 27.10.2009. 

Predsednica ga. Majda Podkrižnik je prebrala dnevni red seje občinskega sveta, ki bo 27.10.2009. 

Na spletni strani občine Nazarje so vsi potrjeni zapisniki sej NO, vsa končna poročila o pregledu,  

poročilo o delovanju NO za leto 2008 in poslovnik NO. 

 

5. Sklep:  Seje občinskega sveta, ki bo 27. 10. 2009, se udeleži predsednica. V primeru, da   

predlog o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,  

članov delovnih teles OS in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje s strani  

župana ne bo uvrščen na dnevni red, bo to predlagala predsednica na podlagi priloge: 

Gradivo   k ___ točki dnevnega reda, veza 3. sklep 9. seje NO . 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 

 

 

 

Zapisal: Bojan Golob, l. r.  

                                                                                                   Predsednica NO: 

  

                                                                                                  Majda Podkrižnik, l. r.   

 

Overovatelj : Helena Šosterič, l. r.                                                   

 


