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032-7/2014 9
18. 10. 2016

Z A P I S N I K
5. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila, 18. oktobra 2016, ob 18. uri v prostorih Občine Selnica ob
Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi.
Prisotni člani odbora:
Bogdan KAJZER, Cecilija MOŽIČ, Martin DEŽELAK.
Odsotni člani odbora:
Darko DOLINŠEK, Marko HOMER.
Ostali prisotni:
Jurij LEP – župan, Darja SLIVNJAK – direktorica občinske uprave.
1. točka
Otvoritev seje in pregled prisotnosti
Predsednik nadzornega odbora je ugotovil, da so na seji prisotni 3 člani komisije, zato je sklepčna in
lahko veljavno sklepa.
2. točka
Obravnava in potrditev dnevnega reda
Predsednik je predlagal sprejetje dnevnega reda. Ker ni bilo razprave, je predlagal sprejem:
1. SKLEP
Sprejme se predlagani dnevni red:
1. Otvoritev seje in pregled prisotnosti.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisa 4. redne seje.
4. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občina Selnica ob Dravi v prvem
polletju 2016.
5. Seznanitev o delnem pregledu Letnega poročila OŠ Selnica ob Dravi za leto 2015.
6. Določitev izvedbe pregleda javnih naročil v Občini Selnica ob Dravi v letu 2016.
7. Pobude in vprašanja članov NO.
Predsednik je na podlagi izida glasovanja 3 ZA in 0 PROTI od 3 prisotnih ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
3. točka
Potrditev zapisnika 4. redne seje
Predsednik je dal v potrditev zapisnik 4. seje komisije, ker nanj ni bilo pripomb je predlagal v sprejem:
2. SKLEP
Potrdi se zapisnik 4. seje Nazornega odbora.
Predsednik je na podlagi glasovanja 3 ZA, 0 PROTI, od 3 prisotnih ugotovil, DA JE SKLEP SPREJET.

4. točka
Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračunu Občine Selnica ob Dravi v prvem polletju 2016
Obrazložitev poročila o izvrševanju proračuna Občine Selnica ob Dravi v prvem polletju 2016 je podal
župan. Povedal je, da je proračun ob polletju realiziran v skladu s pričakovanji in predstavil realizirane
prihodke in odhodke. Presežek prihodkov nad odhodki na dan 30. 06. 2016 je znašal 620.450,00 EUR.
Zaključil je z ugotovitvijo, da je izvrševanje proračuna zadovoljivo in izpostavil, da je poročilo samo
informacija o izvrševanju proračuna.
Gospod Martin Deželak je pohvalil pripravljeno polletno poročilo o izvrševanju proračuna in izpostavil
njegovo preglednost.
Po zaključeni razpravi je predsednik predlagal, da se sprejme naslednji:
3. SKLEP
Nadzorni odbor se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Selnica ob Dravi v
prvem polletju 2016.
Predsednik je na podlagi izida glasovanja s 3 glasovi ZA in 0 PROTI od 3 prisotnih članov, ugotovil, DA
JE SKLEP SPREJET.

5. točka
Seznanitev o delnem pregledu Letnega poročila OŠ Selnica ob Dravi za leto 2015
Gospa Cecilija Možič in gospod Martin Deželak sta na osnovi 5. sklepa 4. seje Nadzornega odbora
opravila delni pregled Letnega poročila OŠ Selnica ob Dravi za leto 2015. Osnutek Poročila o delnem
pregledu Letnega poročila OŠ Selnica ob Dravi je predstavila ga. Možič.. Pri pregledu Letnega poročila
OŠ Selnica ob Dravi za leto 2015 so bile pregledane proračunske postavke, ki jih financira Občina
Selnica ob Dravi. Nadzor je bil izveden na podlagi dokumentov letnega poročila zavoda in zaključnega
računa občine. Pregledane so bile postavke, ki izkazujejo podatke o financiranju zavoda in bilanca
stanja občine, ki izkazuje terjatve za sredstva dana v upravljanje zavodu.
Podana je bila prošnja naj osnovna šola posreduje Nadzornemu odboru zadnjo revizijsko poročilo, ki so
ga opravili zunanji revizorji. Prav tako se naj nadzorni odbor seznani s poročilom notranje revizije občine
za leto 2015, predvsem s področjem proračunske porabe za izobraževanje.
Po razpravi je predsednik predlagal, da se sprejme:
4. SKLEP:
Nadzorni odbor se je seznanili z osnutkom Poročila o delnem nadzoru Letnega poročila OŠ
Selnica ob Dravi za leto 2015, ki bo dopolnjen z revizijskim poročilom zavoda, katerega so
opravili zunanji revizorji, prav tako z rezultati notranje revizije občine za 2015 za proračunske
postavke iz področja izobraževanja.
Predsednik je na podlagi izida glasovanja s 3 glasovi ZA in 0 PROTI od 3 prisotnih članov, ugotovil, DA
JE SKLEP SPREJET.
6. točka
Določitev izvedbe pregleda javnih naročil v Občini Selnica ob Dravi za letu 2016 in
imenovanje izvajalcev
V razpravi o pregledovanju javnih naročil je bil, glede na aktualnost področja, sprejet predlog, da se
pregleda postopek izvajanja javnega naročila za izvedbo ceste Raušl Kaube.
Izvajalca nadzora bosta g. Darko Dolinšek in g. Marko Homer. Pregled bosta opravila do 30. 11. 2016.

Po razpravi je predsednik predlagal, da se sprejme naslednji:
5. SKLEP:
Nadzorni odbor bo v letu 2016 izvedel pregled javnega naročila za izvedbo ceste Raušl Kaube.
Pregled bosta do 30. novembra 2016 izvedela g. Darko Dolinšek in g. Marko Homer.
Predsednik je na podlagi izida glasovanja s 3 glasovi ZA in 0 PROTI od 3 prisotnih članov, ugotovil, DA
JE SKLEP SPREJET.

7. točka
Pobude in vprašanja članov NO
Pregled javnega razpisa za Kulturo v letu 2016 bo izvedel g. Martin Deželak. Rok za izvedbo je 30. 11.
2016. Župan je predlagal in prisotni člani so se strinjali, da se s poročilom o pregledu tega javnega
razpisa seznani tudi odbor za negospodarstvo.
Gospod Martin Deželak je podal pobudo, da se na cesti Sp. Selnica – Sv. Duh, namesti tabla, ki opozarja
na kolesarje. Pobuda se poda na SPV.

Seja je bila zaključena ob 19.30.
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