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Zadeva:

POROČILO O REALIZACIJI
ODBORA ZA LETO 2012

PROGRAMA DELA

NADZORNEGA

Delo Nadzornega odbora Občine Kamnik v letu 2012 je potekalo v skladu s Statutom
Občine Kamnik, Poslovnikom Nadzornega odbora in sprejetim Programom dela
Nadzornega odbora za leto 2012.
Nadzorni odbor je imel v letu 2012 devet (9) rednih sej in eno (1) korespondenčno
sejo. Vse seje so bile sklepčne.
Nadzorni odbor je po programu dela NO za leto 2012 do konca koledarskega leta
2012 opravil naslednje naloge:
- obravnaval in sprejel načrt dela odbora za leto 2012 (11. seja dne 25.01.2012);
- obravnaval in sprejel poročilo o delu odbora v letu 2011 (11. seja dne
25.01.2012);
- obravnaval in sprejel načrt dela odbora za leto 2012 (11. seja dne 25.01.2012);
- obravnaval in sprejel program dela odbora s finančnim planom za leto 2013 (17.
seja dne 20.09.2012);
- nadzor rabe javnih sredstev v VVZ Antona Medveda za leto 2010;
- nadzor zakonitosti in smotrnosti poslovanja občinskih organov, občinske uprave in
svetov oţjih delov občine;
- nadzor javnih sredstev Občine Kamnik na področju proračunske postavke 1113 stroški svetniških skupin;
- nadzor rabe javnih sredstev na področju določanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Kamnik (ni bilo v programu dela, dodatno izvedeno);

Nerealizirani program dela:
- Zaradi prekratkega časovnega roka za kvaliteten nadzor in manjkajočih zakonskih
podlag ni bil uveden okvirni nadzor zaključnega računa proračuna Občine Kamnik
za leto 2011 in zaradi drugih prioritet (nadzor NUSZ) tudi ni bil izveden okvirni
nadzor premoţenjske bilance Občine Kamnik po stanju na dan 31.12.2011;
- Po sklepu Občinskega sveta NO ni izvedel dodatni nadzor poslovanja druţbe
Velika planina d.o.o. za leti 2009 in 2010; tu je NO zaprosil občinsko upravo za
angaţiranje zunanjega revizorja, ki pa ni bil imenovan, za kar je občinska uprava
dala ustrezna pojasnila.

Občinski svet Občine Kamnik v letu 2012 še vedno ni obravnaval vseh posredovanih
mu končnih poročil, ampak le nekatera t.j. nadzor rabe javnih sredstev v OŠ Marije
Vera, v VVZ Antona Medveda za leto 2010 in rabe javnih sredstev na področju
določanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik.
Druge dejavnosti NO v letu 2012:
- S 1.4.2012 je odstopil predsednik NO g. Franc Prodnik. Nadomestno novo članico
ga. Matejo Nograšek je Občinski svet Občine Kamnik imenoval dne 26.4.2012. V
času do izvolitve nove predsednice ga. Nograšek 24.9.2012 je Nadzorni odbor pol
leta vodil podpredsednik NO g. Damjan Zagoţen;
- Predlagana in nato na Občinskem svetu sprejeta sprememba Pravilnika o
določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v
Občini Kamnik na področju ovrednotenja dela članov NO;
- Zaradi sprememb Statuta Občine Kamnik, so člani NO pristopili k pripravi
dopolnitev in sprememb Poslovnika NO, pri čemer je NO zaprosil za strokovno
pomoč tudi občinsko upravo.

Mateja Nograšek
Predsednica Nadzornega odbora Občine Kamnik
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