NADZORNI ODBOR
OBČINE PODVELKA
Podvelka 13
2363 PODVELKA
Številka: 0328-0004/2015-2
Datum: 7. 1. 2016

ZAPISNIK
4. redne seje nadzornega odbora občine Podvelka, ki je bila v ponedeljek, 14. 12. 2015 ob
16.30 uri v prostorih občine Podvelka. Prisotni člani: Maša Peteržinek, Tomaž Kure, Igor
Švarc.
Predsednik Igor Švarc je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je, da je nadzorni odbor sklepčen in
da lahko nadaljuje z delom.
Predsednik je prebral predvideni dnevni red. Pripomb oziroma dopolnitev ni bilo, sprejet je bil
naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje nadzornega odbora
2. Obravnava pripomb na osnutek poročila o izveden nadzoru KUD Lehen in sprejem
končnega poročila
3. Razno.
AD1
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje nadzornega odbora
Vsi člani so prejeli zapisnik 3. seje nadzornega odbora. Nanj niso imeli pripomb. Predlagan je
bil sklep:
Potrdi se zapisnik 3. seje nadzornega odbora z dne 26. 5. 2015.
Glasovanje:
ZA: 3 glasovi
PROTI: 0 glasov
AD2
Obravnava pripomb na osnutek poročila o izveden nadzoru KUD Lehen in sprejem
končnega poročila
Osnutek poročila o izvedbi omenjenega nadzora je bil KUD Lehen poslan dne 20.11.2015, s
spremnim dopisom je bil določen 8 dnevni rok za pripombe. KUD Lehen na osnutek poročila
ni imelo pripomb. Sporočili so le, da so že pričeli z aktivnostmi za odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti.
Člani nadzornega odbora so na osnovi prejetih pripomb oziroma odgovora KUD Lehen
ugotovili, da je osnutek poročila postal Končno poročilo.
Predlagan je bil sklep:
KUD Lehen ni imelo pripomb na osnutek poročila, zato je osnutek postal Končno
poročilo o izveden nadzoru KUD Lehen.
Glasovanje:
ZA: 3 glasovi

PROTI: 0 glasov

AD3
Razno
Pod to točko so člani nadzornega odbora razpravljali o izvajanju letnega načrta dela
nadzornega odbora. Zaradi določenih sprememb, ki so bile tudi podlaga za sprejetje novega
poslovnika ter zaradi priprave novega poslovnika so bili člani soglasni, da se spremeni
terminski plan izvedbe predvidenih nadzorov.
Predlagan je bil sklep:
Nadzorni odbor opravi v mesecu januarju nadzor nad izvajanjem proračuna Občine
Podvelka za leto 2015 za proračunsko postavko 13017. Nadzor se opravi 12.1.2016.
Glasovanje:
ZA: 3 glasovi
PROTI: 0 glasov
Pod to točko ni bilo druge razprave.
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Igor Švarc
predsednik nadzornega odbora

