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

NADZORNI ODBOR
Številka:
Datum:

032-9/2019-3
30. 10. 2019

Z A P I S N I K
3. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila, 29. oktobra 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:
Suzana PRAJNC, direktorica OU in Simona GRUŠOVNIK, OU.

AD1 Otvoritev seje in pregled prisotnosti.
Predsednik NO je v uvodu pozdravil vse navzoče. 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 predlagala sprejem sklepa:
SKLEP št. 1
Nadzorni odbor sprejme predlagan dnevni red:
1. Otvoritev 3. redne seje in pregled prisotnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje NO z dne 21. 5. 2019
4. Rebalans proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2019
5. Realizacija proračuna Občine Selnica ob Dravi v prvem polletju 2019
6. Pregled 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 2. redne seje NO z dne 21. 5. 2019
Člani NO na zapisnik niso imeli pripomb. V skladu z zapisom med pobudami, je bil NO obveščen, da je
bila podpisana pogodba z izvajalcem gradnje prizidka gasilskega doma PGD Selnica ob Dravi. Potrjen
je bil naslednji sklep:
SKLEP št. 2

Potrdi se zapisnik 2. redne seje NO.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI, od 5 prisotnih) se ugotovi, DA JE SKLEP SPREJET.
AD4 Rebalans proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2019
Uvodoma je predsednik predal besedo direktorici Suzani Prajnc in Simoni Grušovnik iz Občinske
uprave, ki sta predstavili najpomembnejša dejstva, ki so zaznamovala naveden dokument.
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Razvila se je razprava vseh članov, predvsem o problemu zelo visokih cen gradbenih izvajalcev in
učinkovitem nadzoru investicij na terenu.
Po razpravi in prejetih odgovorih je bil predlagan sklep:
SKLEP št. 3
NO se je seznanil z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka 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.
AD5 Realizacija proračuna Občine Selnica ob Dravi v prvem polletju 2019
Gradivo je predstavila Simona Grušovnik iz OU.
Člani so v razpravi ocenili, da se proračun realizira v skladu s pričakovanji in v skladu s pravili, ki urejajo
izvrševanje proračuna.
Po vsestranski razpravi so oblikovali sklep:
SKLEP št. 4
NO se je seznanil z Realizacijo proračuna Občine Selnica ob Dravi v prvem polletju 2019.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) se ugotovi, DA JE SKLEP SPREJET.
AD6 Pregled programa dela NO za leto 2019
Uvodoma je predsednik povzel program nadzorov in predlagal, da se dogovori sistem dela. Dogovorjeno
je bilo, da se člani NO ob izvedbi kontrole dogovorijo za termine pregledov dokumentov z OU. Lahko
pridobivajo tudi informacije po elektronski pošti.
V kolikor se bodo člani odločili, lahko izvedejo kontrolo med samo sejo NO in o tem predhodno obvestijo
OU, da se pripravi ustrezna dokumentacija.
Po več predlogih, usklajevanju in splošni razpravi je NO sprejel sklep:
SKLEP št. 5
NO je pregledal program dela in ugotovil, da se aktivnosti odvijajo v skladu z zastavljenim
programom.
Na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) se ugotovi, DA JE SKLEP SPREJET.
AD7 Pobude in vprašanja članov NO
Pobud in vprašanj ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.10.

Zapisala:
Simona Grušovnik

Darko DOLINŠEK
PREDSEDNIK
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