ZAPISNIK
5. seje Nadzornega odbora Občine Sevnica, ki je bila v četrtek, 13.6.2019,
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani odbora:
- Alojz Guček, predsednik
- Mojca Kuzmički
- Janez Levstik
- Robert Oreškovič
- Marija Jazbec
Ostali prisotni:
- Alenka Mirt, Občina Sevnica

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda
Predsedujoči ugotovi, da so na začetku seje prisotni vsi 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 4. redne seje z dne 16.5.2019
3. Uskladitev in dogovor izvajanja nadzorov
4. Dogovor za pripravo osnutkov poročil izvedenih nadzorov
5. Razno
Na predlagani dnevni red ni pripomb.
SKLEP:
Nadzorni odbor Občine Sevnica je sprejel predlagani dnevni red za 5. sejo odbora.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
Ad 2
Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 16.5.2019
Predsedujoči da na glasovanje potrditev zapisnika 4. redne seje sveta z dne 16.5.2019.
SKLEP:
Pripomb na zapisano besedilo v zapisniku 4. redne seje Nadzornega odbora Občine
Sevnica z dne 16.5.2019 ni. Zapisnik 4. redne seje Nadzornega odbora Občine Sevnica
je potrjen.
Izid glasovanja: 5 za, 0 proti (prisotnih 5).
Sklep je sprejet.
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Ad 3
Uskladitev in dogovor izvajanja nadzorov
Prisotni se seznanijo, da so vsi planirani nadzori usklajeni, in sicer bo nadzor nad
razpolaganjem s premoženjem Občine Sevnica izveden 3.7.2019, s pričetkom ob 16.30 uri.
Člani nadzornega odbora bodo nadzor nad poslovanjem javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica izvajali dne 11. in 12.7.2019, s pričetkom ob 16.00 uri. Nadzor nad posamičnimi
proračunskimi postavkami zaključnega računa proračuna za leto 2018 bo izveden jeseni.
Izvedena sta bila že dva nadzora, in sicer nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti
Blanca in nad investicijo križišča Veliki Cirnik.
Ad 4
Dogovor za pripravo osnutkov poročil izvedenih nadzorov
Člani nadzornega odbora se dogovorijo, da Mojca Kuzmički pripravi osnutek poročil za že
izvedene nadzore. Vzorec osnutka poročila imajo vsi člani že na elektronski pošti. Osnutki
poročil se bodo obravnavali predvidoma na seji v začetku septembra.

Ad 5
Razno
Vsa usklajevanja bodo potekala še naprej po elektronski pošti. Robert Oreškovič pozove
direktorja Komunale d.o.o. Sevnica, da uskladita način nadzora. Člani naj ustrezno
evidentirajo ure dela, da bo mogoče izplačilo.
Seja zaključena ob 16.50 uri.
Zapisala:
Alenka Mirt, univ.dipl.prav.
Vodja splošne službe

Predsednik nadzornega odbora:
Alojz Guček
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