Nadzorni odbor –13. redna seja

Občina KUNGOTA
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota

NADZORNI ODBOR
Datum:
Številka:

14.02.2019
011-4/2019-01

ZAPISNIK
1. redne seje Nadzornega odbora,
ki je bila v sredo, 13. februarja 2019 ob 17.00 uri
v prostorih Občinske uprave občine Kungota

1. točka
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Predsednik je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je odbor sklepčen in lahko veljavno odloča.
Na seji so bili prisotni:
Anton PEPEVNIK
Silva FRIDMAN
Mojca DOBNIK
Melita BOJIĆ
Jure HRAST

Ostali prisotni:
Sonja Štelcl
Diana Hausvirt Vešnar

2. točka
IZVOLITEV PREDSEDNIKA NADZORMNEGA ODBORA
Za predsednika Nadzornega odbora za obdobje štirih let se predlaga ga. Mojca DOBNIK.

SKLEP št. 1:
Na podlagi izida glasovanja (4 ZA , proti O) se za obdobje štirih let za predsednika
nadzornega odbora imenuje ga. Mojca Dobnik.
3. točka
OBRAVNAVA IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA
Predsednik je predlagal v sprejem naslednji dnevni red:

SKLEP št. 2:
1. Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev predsednika Nadzornega odbora
3. Obravnava in potrditev dnevnega reda
4. Seznanitev s sklepom o začasnem financiranje
5. Pobude in vprašanja
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Nadzorni odbor –13. redna seja
Predsednik odbora je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.

4. točka
SEZNANITEV S SKLEPOM O ZAČASNEM FINANCIRANJU
Ga. Štelcl Sonja je člane nadzornega odbora seznanila s sklepom o začasnem financiranju. Ker
proračun za leto 2019 še 01.01.2019 ni bil sprejet, je županja občine Kungota ga. Tamara Šnofl dne
20.12.2018 sprejela sklep o začasnem financiranju v obdobju januar- marec 2019, da se lahko
poslovanje občine v tem obdobju normalno odvija. V tem obdobju se lahko izvajajo samo tekoče
naloge in obveznosti, nove investicije pa se v tem obdobju ne smejo pričenjat. V kolikor proračun ne
bo sprejet do 31.03.2019, potem začasno financiranje s sklepom za naslednje tri mesece potrdi
občinski svet. Sprejem drugega branja proračuna se predvideva za 27.03.2019, tako da je občina
Kungota mnenja, da začasnega financiranja ne bo potrebno podaljševati.

SKLEP št. 3:
Nadzorni odbor se je seznanil s sklepom o začasnem financiranju Občine Kungota v
obdobju januar- marec 2019.
Predsednik odbora je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.

5. točka

Pobude in vprašanja
g. Pepevnik Anton predlaga, da se najprej sprejme poslovnik nadzornega odbora. Zanimalo ga kdo
pripravi Poslovnik? Ga. Diana Hausvirt Vešnar mu je odgovorila, da se jim lahko poda star Poslovnik
nadzornega odbora in ga oni novelirajo ter prilagodijo na svoje potrebe.
Ga. Dobnik Mojca prosi, da se jim pošlje star Poslovnik na email. Ob enem tudi prosi, da se vsem
pošljejo vsi emaili in telefonske številke, da bodo člani med seboj lahko kontaktirali. Člane nadzornega
odbora prosi, da vsak poda svoje predloge, da bodo lahko sestavili plan dela nadzornega odbora.
Dogovorili so se, da bodo pobude zbrali do 10.03.2019 in s tem pripravili plan dela.
G. Jure Hrast je vprašal kakšen je znesek sejnin? Ga. Štelcl Sonja je odgovorila, da predsednik
nadzornega odbora dobi za vsako sejo 121,52 EUR/bruto, član nadzornega odbora pa 72,33
EUR/bruto. Nadzorni odbor bi naj vsaj 4x na leto zasedal.
Seja je bila zaključena ob 17.35.
Zapisala:
Sonja Štelcl, l.r.

Predsednica NO
Mojca Dobnik, l.r.
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