ZAPISNIK
10. seje Nadzornega odbora Občine Sevnica, ki je bila v četrtek, 4.6.2020,
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani odbora:
- Alojz Guček, predsednik
- Mojca Kuzmički
- Janez Levstik
- Robert Oreškovič
Marija Jazbec se je opravičila.
Ostali prisotni:
- Alenka Mirt, Občina Sevnica
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda
Predsedujoči ugotovi, da so na začetku seje prisotni štirje člani in 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 9. redne seje z dne 19.2.2020
3. Seznanitev z izdanimi sklepi o izvedbi nadzorov ter dogovor o načinu dela in vsebini
posameznega nadzora (predmet nadzora)
4. Razno
Na predlagani dnevni red ni pripomb.
SKLEP:
Nadzorni odbor Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red za 10. sejo odbora.
Izid glasovanja: 4 za, 0 proti (prisotnih 4).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 19.2.2020
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku 9. redne seje Nadzornega odbora Občine Sevnica
z dne 19.2.2020 ni. Predsedujoči da na glasovanje potrditev zapisnika 9. redne seje.
SKLEP:
Nadzorni odbor Občine Sevnica potrdi zapisnik 9. redne seje z dne 19.2.2020.
Izid glasovanja: 4 za, 0 proti (prisotnih 4).
Sklep je sprejet.
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Ad 3
Seznanitev z izdanimi sklepi o izvedbi nadzorov ter dogovor o načinu dela in
vsebini posameznega nadzora (predmet nadzora)
Predsednik predstavi posamične subjekte nadzora, katerim so bili izdani sklepi o izvedbi
nadzora. Na vročene sklepe pripomb ni bilo.
Člani nadzornega odbora uskladijo, kdo pripravi vsebino nadzora in ga do srede 10.6.2020
posredujejo Alenki na mail. Mojca pripravi podatke za nadzor nad ravnanjem s premoženjem
in za zaključni račun – posamične proračunske postavke, Robert pripravi podatke za nadzor
investicije Kladnikove ceste in za Posavski muzej Brežice ter Alojz za nadzor investicije
bazenske školjke.
Podan je predlog, da se izvedba nadzorov zaradi epidemije prestavi do konca leta 2020.
SKLEP:
Nadzorni odbor Občine Sevnica zaradi epidemije rok za izvedbo oziroma dokončanje
vseh posamičnih nadzorov določi 31.12.2020.
Izid glasovanja: 4 za, 0 proti (prisotnih 4).
Sklep je sprejet.
Ad 4
Razno
Janez Levstik postavi vprašanje ali je bilo na seji občinskega sveta kaj pripomb na poročilo o
delu nadzornega odbora za leto 2019. Predsednik odgovori, da na poročilo ni bilo pripomb
niti dodatnih vprašanj, saj je bilo poročilo podano izčrpno.
Seja zaključena ob 16.17 uri.
Zapisala:
Alenka Mirt, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe

Predsednik nadzornega odbora:
Alojz Guček
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