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ZAPISNIK

16. redne seje nadzornega odbora občine Podvelka, ki je bila v torek 3. 4. 2018 ob 17.00 uri
v prostorih KUD Ožbalt v gasilskem domu v Ožbaltu. Prisotni člani: Tadeja Vomer, 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 15. seje nadzornega odbora
2. Določitev področij nadzora proračuna za leto 2017
3. Razno
AD1
Pregled in potrditev zapisnika 15. seje nadzornega odbora
Vsi člani so bili seznanjeni z vsebino zapisnika 15. seje nadzornega odbora. Na zapisnik niso
imeli pripomb. Predlagan je bil sklep:
Potrdi se zapisnik 15. seje nadzornega odbora z dne 20. 3. 2018.
Glasovanje:
ZA: 3 glasovi
PROTI: 0 glasov

AD2
Določitev področij nadzora proračuna za leto 2017
Predsednik nadzornega odbora je povedal, da je nadzorni odbor s strani Občine Podvelka
prejel seznam zaključenih proračunskih postavk za leto 2017, ki je osnova za določite področij
nadzora. Člani so skupaj pregledali prejeto gradivo in po krajši razpravi pripravili predlog
oziroma seznam proračunskih postavk, ki bi bile primerne za nadzor. To so:





04012 Podvelka 13 – obratovalni stroški
06021 Odpravnina
10001 Javna dela
19015 Prevozi otrok

Poleg navedenih proračunskih postavk je bila dana pobuda, da se prekontrolira tudi:


evidenca uporabe službenega vozila, stroški goriva za službeno vozilo ter
evidenca morebitnih bonitet v zvezi s službenim vozilom.

Predlagan je bil sklep:
Nadzorni odbor potrdi in sprejme predlagana področja za nadzor proračuna za leto
2017.
Glasovanje:
ZA: 3 glasovi
PROTI: 0 glasov

AD3
Razno
Pod to točko ni bilo posebne razprave.

Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.

Igor Švarc
predsednik nadzornega odbora

