ZAPISNIK
4. seje Nadzornega odbora Občine Sevnica, ki je bila v četrtek, 16.5.2019,
v prostorih trškega dvorca Sevnica
Prisotni člani odbora:
- Alojz Guček, predsednik
- Mojca Kuzmički
- Janez Levstik
- Robert Oreškovič
Ostali prisotni:
- Simon Dolenšek, Občina Sevnica
Opravičeno odstotni:
- Marija Jazbec

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda
Predsedujoči ugotovi, da so na začetku seje prisotni trije 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 3. redne seje z dne 17.4.2019
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 4. sejo odbora.
Izid glasovanja: 3 za, 0 proti (prisotnih 3).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 17.4.2019
Predsedujoči da na glasovanje potrditev zapisnika 3. redne seje sveta z dne 17.4.2019.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku 3. redne seje Nadzornega odbora Občine
Sevnica z dne 17.4.2019 ni. Zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora Občine Sevnica
je potrjen.
Izid glasovanja: 3 za, 0 proti (prisotnih 3).
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)
Prisotni se seznanijo s predvideno izvedbo nadzorov, in sicer z:
- nadzorom projekta izgradnje križišča v naselju Veliki Cirnik. Nadzor izvede komisija v
sestavi Mojce Kuzmički, Janeza Levstika ter Alojza Gučka dne 6.6.2019 ob 16.30 uri;
- nadzorom poslovanja Krajevne skupnosti Blanca. Nadzor izvede komisija komisije v
sestavi Marije Jazbec ter Alojza Gučka dne 3.6.2019 ob 16.00 uri;
- nadzorom ravnanja Občine Sevnica s premoženjem v letu 2018, ki vsebuje pregled
seznama premoženja Občine Sevnica po stanju 31.12.2018, seznama vseh prodaj
premoženja s pogodbami v letu 2018, vseh prejetih plačil v letu 2018 za prodano
premoženje, seznama vseh nakupov premoženja s pogodbami v letu 2018, letnega
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in realizacijo 1-12/2018, letnega
načrta prodaje nepremičnega premoženja ter realizacija oziroma prihodkov od
prodaje 1-12/2018, seznama vseh nepremičnin danih v najem po stanju 31.12.2018
in seznama vseh terjatev iz naslova najemnin po stanju 31.12.2018, iz katerega bo
razviden najemnik ter zapadlost terjatve. Nadzor izvede komisija v sestavi Mojce
Kuzmički, Marije Jazbec in Roberta Oreškoviča dne 5.6.2019 ob 16.30 s strani
komisije v sestavi Mojce Kuzmički, Marije Jazbec in Roberta Oreškoviča.
Robert Oreškovič pojasni, da je bilo na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, za potrebe
izvedbe nadzora poslovanja predmetnega subjekta, podano zaprosilo za posredovanje
seznama vseh projektov sofinanciranih s strani Občine Sevnica višini najmanj 25% celotne
vrednosti, ki so bili začeti v letu 2018 in realizirani v letu 2019. Na podlagi predloženega
seznama bodo izbrane investicije, katere bodo predmet nadzora strani komisije v sestavi
Robija Oreškoviča, Janeza Levstika in Marije Jazbec.
Ob 16.45 pride Janez Levstik. Prisotni so štirje člani nadzornega odbora.
Ad 4
Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja zaključena ob 16.53 uri.
Zapisal:
Simon Dolenšek
Predsednik nadzornega odbora
Alojz Guček
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