
OBČINA MEŽICA 
NADZORNI ODBOR     Datum: 24.1.2017 
        Številka: …............ 
 
Na podlagi..........člena Statuta občine Mežica in …........člena Poslovnika Nadzornega odbora 
občine Mežica je Nadzori odbor občine Mežica na 4. seji dne 24.1.2016 sprejel 
 

POROČILO 
O OPRAVLJENEM NADZORU 

   
(Opomba: Statut občine Mežica in poslovnik nadzornega odbora bosta v prihodnjih tednih 
dopolnjnjena po ZLS. S tem poročilom poizkušamo slediti navodilom o poročanju o delu 
nadzornega odbora.) 
 
Nadzorni odbor v sestavi:  1. mag Vida Potočnik 
    2. Peter Mavrič 
    3. Davorin Mori 
 
2. Poročevalec: Vida Potočnik 
 
3. Izvedenec: - 
 
Uvod: Na 3. seji nadzornega odbora dne 20.12.2016 smo izvedli: 

- pregled zaključnega računa družbe Komunala Mežica d.o.o za leto 2015 

 
Priporočilo: Predlagamo, da bi ob izdelavi zaključnega računa za leto 2016 pozorno pregledali 
  terjatve te družbe in izvedli ustrezne postopke v zvezi z izterljivostjo terjatev. 
 
Uvod: Na 3. seji nadzornega odbora dne 20.12.2016 smo izvedli: 

- pregled zaključnega računa družbe  družbe JKP LOG d.o.o za leto 2015 

 
Priporočilo: Predlagamo, da bi pred izdelavo zaključnega računa za leto 2016 uprava družbe in 
  nadzorni svet družbe pregledali terjatve in obveznosti te družbe in uvedli ustrezne 
  postopke v zvezi z izterljivostjo terjatev in poplačilom obveznosti. 
 
  Ugotavljamo, da je občinski svet občine Mežica na seji dne 21.12.2016 
  potrdil ponudbo za odkup poslovnega deleža očine Mežica v JKP LOG d.o.o. 
  Vprašanje: Kako je (bo) zavarovan lastniški delež občine Mežica (15,52%),  v  
  v kapitalu družbe JKP LOG d.o.o, ki je v bilanci naše občine vpisan v vrednosti 
  151.659,88eur? 
  Dolgoročne terjatve naše občine do JKP LOG d.o.o na dan 31.12.2015 so bile 
  24.658,85eur. Ali bodo (so) poplačane? 
 
  Na seji nadzornega odbora smo izrazili začudenje nad postopki sprememb v 
  poslovanju družbe JKP LOG d.o.o, ki jih izvajajo ustanoviteljice in ki po našem 
  mnenju niso korektna poslovna praksa. Toda ta komentar – po ZLS – ni 
  v pristojnosti nadzornega odbora občine Mežica. 
 
        Za nadzorni odbor: 
        mag Vida Potočnik 
        predsednica NO    
          


