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ZAPISNIK
8. redne seje nadzornega odbora občine Podvelka, ki je bila v torek, 29. 11. 2016 ob 16.30
uri v prostorih KUD Ožbalt v gasilskem domu v Ožbaltu. Prisotni člani: mag. 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 7. seje nadzornega odbora
2. Obravnava osnutka poročila o nadzoru nad Društvom za šport in rekreacijo Splavar
Brezno - Podvelka
3. Izvajanje načrta dela za 2016
4. Razno.
AD1
Pregled in potrditev zapisnika 7. seje nadzornega odbora
Vsi člani so prejeli zapisnik 7. seje nadzornega odbora. Nanj niso imeli pripomb. Predlagan je
bil sklep:
Potrdi se zapisnik 7. seje nadzornega odbora z dne 12. 9. 2016.
Glasovanje:
ZA: 3 glasovi
PROTI: 0 glasov
AD2
Obravnava osnutka poročila o nadzoru nad Društvom za šport in rekreacijo Splavar
Brezno - Podvelka
Predsednik Igor Švarc je predstavil predlog osnutka poročila o opravljenem nadzoru. Člani so
gradivo pregledali in se dogovorili še za nekatere popravke in za pojasnila, ki jih je potrebno
pridobiti od DŠR Splavar. Dogovorjeno je bilo, da po pridobitvi pojasnil s strani DŠR Splavar
predsednik pošlje osnutek poročila v pripombe DŠR Splavar. Po poteku roka za pripombe bo
Nadzorni odbor na naslednji seji sprejel končno poročilo.
AD3
Izvajanje načrta dela za 2016
Pod to točko je NO pregledal dosedanje delo v letu 2016 in plan dela za leto 2016. V skladu z
letnim načrtom dela je bilo določeno, da nadzorni odbor naslednji nadzor opravi pri Občini

Podvelka in sicer področje nakupa in prodaje zemljišč v letu 2015. Nadzor se bo opravljal 9.
ali 10. 1. 2017 v prostorih Občine Podvelka. Predsednik NO je zadolžen za uskladitev termina
in izdajo sklepa.

AD4
Razno
Pod to točko ni bilo razprave.

Naslednja seja bo predvidoma v mesecu decembru 2016.
Seja je bila zaključena ob 17.40 uri.

Igor Švarc
predsednik nadzornega odbora

