ZAPISNIK
3. seje Nadzornega odbora Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 17. 4. 2019,
v sejni sobi Občine Sevnica
PRISOTNI:
- člani odbora:
- Alojz Guček, predsednik
- Janez Levstik
- Marija Jazbec
- Robert Oreškovič
-

Alenka Mirt, vodja splošne službe

Opravičila: mag. Mojca Kuzmički
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 13.3.2019
3. Seznanitev z izdanimi sklepi o izvedbi nadzorov ter dogovor o načinu dela in vsebini
posameznega nadzora (predmet nadzora)
4. Razno
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda
Alojz Guček, predsednik ugotovi, da so prisotni štirje člani in da je nadzorni odbor sklepčen.
Mojca Kuzmički se je opravičila. Predlaga, da bi 3. seja potekala po predlaganem dnevnem
redu in da predlog na glasovanje.
Na predlagani dnevni red ni pripomb.
SKLEP:
Nadzorni odbor je potrdil dnevni red kot je naveden v gradivu.
Izid glasovanja: 4 za 0 proti (prisotnih 4).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 13.3.2019
Predsednik Alojz Guček pove, da so prejeli zapisnik 2. redne seje v gradivu.
Predsednik Alojz Guček odpre razpravo.
Ni razprave.
Predsednik Alojz Guček da na glasovanje potrditev zapisnika:
SKLEP:
Nadzorni odbor je potrdil zapisnik 2. redne seje, z dne 13.3.2019.
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 Alojz Guček pove, da so bili sklepi o izvedbi nadzorov izdano, o čemer so bili
seznanjeni tudi vsi člani.
Predlaga, da se glede vsebine posamičnih nadzorov in konkretnih terminih izvedbe nadzora
člani dogovorijo po elektronski pošti, nato pa se sestavijo ustrezni dopisi ter pošljejo
nadzorovanemu subjektu. Predlogi naj se uskladijo do konca meseca aprila. V pomoč so
objave na spletnih straneh, kjer so dosegljiva tudi dokončna poročila že izvedenih nadzorov
preteklih let.
Predsednik Alojz Guček odpre razpravo.
Ni razprave
Ad 4
Razno
Ni razprave.
Seja je bila zaključena ob 17.17 uri.
Zapisala:
Alenka Mirt, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe

Predsednik nadzornega odbora:
Alojz Guček
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