NADZORNI ODBOR
OBČINE PODVELKA
Podvelka 13
2363 PODVELKA

Številka: 0328-0001/2017-4
Datum: 3. 4. 2017

ZAPISNIK
10. redne seje nadzornega odbora občine Podvelka, ki je bila v ponedeljek 27. 3. 2017 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 9. seje nadzornega odbora
2. Priprava načrta dela za 2017
3. Razno.
AD1
Pregled in potrditev zapisnika 9. seje nadzornega odbora
Vsi člani so prejeli zapisnik 9. seje nadzornega odbora. Nanj niso imeli pripomb. Predlagan je
bil sklep:
Potrdi se zapisnik 9. seje nadzornega odbora z dne 13. 1. 2017.
Glasovanje:
ZA: 3 glasovi
PROTI: 0 glasov
AD2
Priprava načrta dela za 2017
Vsi člani so pripravili predloge za načrt nadzorov v letu 2017. Nadzorni odbor je preučil tudi
seznam zaključenih proračunskih postavk za leto 2016 in po krajši razpravi sprejel načrt dela
za leto. Dogovorjeno je bilo, da bo nadzorni odbor v letu 2017 opravil tri nadzore, od tega bosta
dva nadzora zajemala izvajanje oziroma realizacijo posameznih proračunskih postavk, tretji
nadzor bo pa namenjen porabi proračunskih sredstev za namene izvajanja vzgojno
izobraževalne dejavnosti v občini Podvelka. Načrt dela nadzornega odbora je priloga
zapisnika.
Nadzorni odbor potrdi in sprejme Načrt dela za leto 2017.
Glasovanje:
ZA: 3 glasovi
PROTI: 0 glasov

AD3
Razno
Predsednik nadzornega odbora je pridobil dokumentacijo v zvezi s sprejetjem proračuna za
leto 2017. Zaključni račun za leto 2016 še ni bil sprejet, predsednik je pridobil za potrebe
izdelave načrta dela le poročilo po zaključenih postavkah.
Člani nadzornega odbor so pregledali tudi delni osnutek poročila o zadnjem izvedenem
nadzoru z meseca januarja 2017. Pri določenih delih poročila so uskladili mnenja ter se
dogovorili, da bo predsednik občinsko upravo zaprosil še za manjkajočo dokumentacijo.

Naslednja seja bo predvidoma v mesecu aprilu 2017.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

Igor Švarc
predsednik nadzornega odbora

Priloga:
 Načrt dela za leto 2017

