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OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 
NADZORNI ODBOR 
Center 101 
2393 Črna na Koroškem 
 
 
 
 
Datum 16.03.2009 
Štev..0321-0001/2007-14 
 
 
 
                                      Z A P I S N I K 
 
6. redne seje Nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem, dne 16.03.2009 ob 18 h, v 
prostorih občine Črna 
 
 
PRISOTNI: Ivanka Štifter, Ema Pajnik 
                    Ga.Anica Potočnik – predstavnica občinske uprave 
ODSOTNI: Jolanda Ozimic 
 
 
DNEVBI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 6. seje Nadzornega odbora, z dne 16.03.2009 
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Nadzornega odbora, z dne 07.04.2008 
3. Obravnava zaključnega računa Občine Črna na Koroškem za leto 2008 
4. Razno 

 
K točki 1 
Predlagan dnevni red je bil sprejet   
 
K točki 2 
Po pregledu zapisnika  5. seje Nadzornega odbora  je bil le ta sprejet. Pripomb na zapisnik ni 
bilo 
 
SKLEP 2/1 
Nadzorni odbor Občine Črna na Koroškem je potrdil zapisnik in sklepe 5.redne seje  
 
 
K točki 3 
 
Nadzorni odbor je pregledal . 

- Letno poročilo in zaključni račun za leto 2008 
- Realizacijo proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2008 
- Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2008 
- Poročilo o upravljanju likvidnosti enotnega zakladniškega računa Občine Črna na 

Koroškem za leto 2008 
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- Realizacijo poslovanja Krajevne skupnosti Žerjav v obdobju od 1.januarja do 
31.decembra 2008 in 

- Sklepe o prerazporeditvi sredstev 
 
Nadzorni odbor je po pregledu podatkov ugotovil, da so pripravljeni pregledno in v skladu 
z zakonom. Nepravilnosti niso ugotovljene. 
Prihodki so se v primerjavi z letom 2007 povečali za 53 %, kar je posledica investicijskih 
sredstev iz državnega proračuna. Odhodki pa so večji za 36 %  - največ nakup in gradnja 
osnovnih sredstev – 92 % 
V poročilih navedene postavke in primerjave z letom 2007 in rebalansom proračuna za 
leto 2008 so narejene pregledno – kot zahteva zakon. 
Prerazporeditev sredstev je v skladu z zakonom. 
 
SKLEP 3/1 
Predstavljena in pregledana dokumentacija iz tč.3 je pripravljena vzorno, nadzorni 
odbor ni ugotovil nepravilnosti 
 
SKLEP 3/2 
Nadzorni odbor bo na svoji naslednji seji sprejel odločitev o podrobnejšem pregledu 
nekaterih postavk. Ustrezne službe Občinske uprave , bo o zahtevah za pripravo 
potrebne dokumentacije pravočasno seznanil. 
 
K točki 4 
 
Nadzorni odbor drugih zadev na seji ni obravnaval 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 h 
 
 
 
 
Zapisala                                                                        Podpredsednica nadzornega  odbora 
Ema Pajnik                                                                   Ivanka Štiftar l.r.                
 
 
 

 
 


