ZAPISNIK
16. seje Nadzornega odbora Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 27.1.2021,
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani odbora:
- Alojz Guček, predsednik
- Mojca Kuzmički
- Robert Oreškovič
Odsotnost opravičili:
- Marija Jazbec
- Janez Levstik
Ostali prisotni:
- Alenka Mirt, Občina Sevnica
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda
Predsedujoči ugotovi, da so na začetku seje prisotni trije člani, ga. Marija Jazbec se je
opravičila. Predsedujoči ugotovi, da je nadzorni odbor sklepčen. Predsedujoči prebere
predlog dnevnega reda in ga poda v razpravo ter potrditev.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 22.12.2020
3. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2020
4. Predlog letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2021
5. Predlog Sklepa o določitvi subjektov nadzora in pristojne člane za izvedbo nadzorov v
letu 2021
6. Razno
Na predlagani dnevni red ni pripomb.
SKLEP:
Nadzorni odbor Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red za 16. sejo odbora.
Izid glasovanja: 3 za, 0 proti (prisotni 3).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 22.12.2020
V zapisanem besedilu zapisnika 15. redne seje se uskladi prisotnost članov. Predsedujoči da
na glasovanje potrditev zapisnika 15. redne seje.
SKLEP:
Nadzorni odbor Občine Sevnica potrdi zapisnik 15. redne seje z dne 22.12.2020.
Izid glasovanja: 3 za, 0 proti (prisotnih 3).
Sklep je sprejet.
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Ad 3
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2020
Predsednik pove, da je letno poročilo skupek posamičnih dokončnih poročil in ga predlaga v
sprejem. Slednjega bo predsednik predstavil Občinskem svetu Občine Sevnica.
Predsednik Alojz Guček odpre razpravo.
Ni razprave
Predsednika Alojz Guček da na glasovanje:
SKLEP:
Nadzorni odbor Občine Sevnica je sprejel Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine
Sevnica za leto 2020.
Izid glasovanja: 3 za, 0 proti (prisotni 3).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Predlog letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2021
Predsednik Alojz Guček predstavi predloženi letni program dela, vključujoč finančni načrt za
leto 2021.
Predsednik Alojz Guček odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Mojca Kuzmički, Robert Oreškovič in Alojz Guček
Povzetek razprave:
Prisotni člani nadzornega odbora uskladijo letni program dela glede na posamične predloge.
V letu 2021 se ne bo opravil nadzor posamičnih postavk zaključnega računa za leto 2020.
Predsednika Alojz Guček da na glasovanje:
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel Letni program dela in finančni načrt Nadzornega odbora
Občine Sevnica za leto 2021.
Izid glasovanja: 3 za 0 proti (prisotnih 3).
Sklep je sprejet.
Ad 5
Predlog Sklepa o določitvi subjektov nadzora in pristojne člane za izvedbo
nadzorov v letu 2021
Predsednik Alojz Guček predstavi predloženi predlog sklepa o določitvi subjektov in predlaga
da se skupaj opredelijo do njega in se določijo pristojni člani za izvedbo nadzorov. Predlog
subjektov je oblikoval na podlagi prejetih predlogov.
Predsednik Alojz Guček odpre razpravo.
V razpravi sodelujejo: Mojca Kuzmički, Robert Oreškovič in Alojz Guček
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Povzetek razprave:
Nadzorovani subjekti se določijo glede na podane predloge posamičnih članov, se pa vzame
v obzir, ali je posamezni nadzorovani subjekt, npr. neka krajevna skupnost ali javni zavod že
bil nadziran v prejšnjem obdobju ali letu, da se ne ponavljajo. Skupaj se opredelijo za
pristojne člane za posamični nadzor ter opredelijo tudi čas izvedbe nadzora.
Predsednika Alojz Guček da na glasovanje:
SKLEP:
Nadzorni odbor je sprejel Sklepa o določitvi subjektov nadzora in pristojne člane za
izvedbo nadzorov v letu 2021.
Izid glasovanja: 3 za 0 proti (prisotnih 3).
Sklep je sprejet.
Ad 6
Razno
Ni razprave.
Seja zaključena ob 15.47 uri.

Zapisala:
Alenka Mirt, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe

Predsednik nadzornega odbora:
Alojz Guček
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