OBČINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

NADZORNI ODBOR

Številka:
Datum:

032-9/2019-2
22. 5. 2019

Z A P I S N I K
2. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila, 21. maja 2019, z začetkom ob 18. uri v prostorih Občine
Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi.
Prisotni člani nadzornega odbora:
Darko DOLINŠEK, Martin DEŽELAK, Kristina LEŠNIK, Dušanka KALEZIČ in Mirko PAJANČIČ.
Odsotni člani nadzornega odbora:
/
Ostali prisotni:
Simona GRUŠOVNIK, OU.
AD1 Otvoritev seje in pregled prisotnosti.
Predsednik NO je v uvodu pozdravil vse navzoče in spregovoril nekaj besed o poslanstvu in delu NO.
Za tem je ugotovil, da je prisotnih vseh pet (5) članov NO, zato je odbor sklepčen.
AD2 Potrditev dnevnega reda
Predsednik je predlagal sprejem dnevnega reda, ki so ga člani dobili z vabilom, in ker ni bilo razprave
je predlagal sprejem sklepa:
SKLEP št. 1
Nadzorni odbor sprejme predlagan dnevni red:
1. Otvoritev seje in pregled prisotnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje NO z dne 7. 5. 2019
4. Odlok zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2018
5. Odlok proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019
6. Priprava programa dela NO za leto 2019
7. Pobude in vprašanja članov NO
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI, od 5 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
AD3 Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje NO z dne 7. 5. 2019
Člani NO na zapisnik niso imeli pripomb in so potrdili naslednji sklep:
SKLEP št. 2
Potrdi se zapisnik 1. redne seje NO z dne 7.5.2019.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI, od 5 prisotnih) se ugotovi, DA JE SKLEP SPREJET.
AD4 Odlok o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2018
Uvodoma je predsednik predal besedo Simoni Grušovnik iz Občinske uprave, ki je predstavila
najpomembnejša dejstva, ki so zaznamovala naveden dokument.
Duška Kalezič je postavila več vprašanj v zvezi s posameznimi obveznostmi in terjatvami iz česar se je
razvila razprava vseh članov, med drugim tudi o problematiki zimske službe.
Po razpravi in prejetih odgovorih je bil predlagan sklep:
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SKLEP št. 3
NO se je seznanil z Odlokom o zaključnem računu Občine Selnica ob Dravi za leto 2018 in ga v
predloženi obliki potrjuje.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) se ugotovi, DA JE SKLEP SPREJET.
AD5 Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019
Gradivo je predstavila Simona Grušovnik iz OU.
Predsednik je opozoril, da člani NO ne sodijo o višini in vsebini posameznih postavk, ampak se
posvečajo predvsem temu, da je dokument pripravljen v skladu z zakonodajo in spremljajo namensko
in zakonito izvrševanje proračuna.
Člani so postavili več vprašanj v zvezi s plačami na programu izobraževanja, vlaganja v OŠ in igrišče
na Gradišču in drugo.
Po plodni razpravi so oblikovali sklep:
SKLEP št. 4
NO se je seznanil z Odlokom o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2019 in ga v predloženi
obliki potrjuje.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) se ugotovi, DA JE SKLEP SPREJET.
AD6 Priprava programa dela NO za leto 2019
Uvodoma je predsednik predstavil članom postopek posameznega nadzora in pozval člane k predlogom
za oblikovanje programa nadzorov v letošnjem letu.
Simona Grušovnik iz OU je seznanila NO, da je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi ob sprejetju
proračuna sprejel sklep, da bi se podrobneje nadzorovala investicija v Gasilski dom Selnica ob Dravi.
Po več predlogih, usklajevanju in splošni razpravi je NO oblikoval plan dela in sprejel sklep:
SKLEP št. 5
Program dela NO za leto 2019:
 sprotno spremljanje izvrševanja proračuna;
 nadzor investicije v Gasilski dom Selnica ob Dravi – postavka 03.2.00. Nadzor bosta
izvedli Dušanka Kalezič in Kristina Lešnik;
 nadzor terjatev iz naslova najemnin – konto prihodkov 710304. Nadzor bosta izvedla
Darko Dolinšek in Martin Deželak;
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) se ugotovi, DA JE SKLEP SPREJET.
AD7 Pobude in vprašanja članov NO
Dušanka Kalezič je v skladu s programom dela NO prosila, da OU obvesti NO, ko bo podpisana pogodba
z izvajalcem za investicijo v Gasilski dom Selnica ob Dravi.
Predsednik je poudaril, da se mu tudi gradivo za Občinski svet pošilja po elektronski pošti.
Člani so se tudi dogovorili, da se bodo dobivali na sejah v skladu z izkazanimi potrebami.
Seja je bila zaključena ob 19.40.

Zapisala:
Simona Grušovnik
Darko DOLINŠEK
PREDSEDNIK
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