OBČINA KANAL OB SOČI
NADZORNI ODBOR

Številka: 9001-0007/2016-3
Datum: 20. 10. 2016

ZAPISNIK
16. redne seje NO z dne 20. oktober 2016 ob 19. uri
Prisotni: Ljudmila Čibej Boltar, Tanja Laščak Mužič, Iztok Kralj, Milan Bezjak in Stanislav
Kos
Ostali prisotni: /
Dnevni red:
1. potrditev dnevnega reda
2. potrditev zapisnika 15. redne seje NO
3. priprava končnega poročila NO pregleda društev do 1000 €
4. pregled poslovanja KS Kanal za leto 2015
5. razno
K 1. točki dnevnega reda.
Potrditev dnevnega reda.
Predsednica NO Ljudmila Čibej Boltar je najprej pozdravila vse prisotne in prebrala dnevni
red. Člani nadzornega odbora so soglasno potrdili dnevni red..
K 2. točki dnevnega reda.
Potrditev zapisnika 15. redne seje NO.
Člani NO so se predhodno že seznanili z zapisnikom. Ker na zapisnik ni bilo pripomb so
sprejeli naslednji
SKLEP
Potrdi se zapisnik 15. redne seje NO.
K 3. točki dnevnega reda
Priprava končnega poročila NO pregleda društev do 1000 €.
Nadzorni odbor se je najprej seznanil s pojasnili na postavljena vprašanja v osnutku
poročila, ki je bil posredovan komisiji za dodeljevanje sredstev in občinski upravi. Pojasnila
so bila obširna in temeljito pripravljena. Na nekaterih točkah pa še nismo dobili zadovoljivih
pojasnil, zato bo nadzorni odbor ponovno zaprosil komisijo in občinsko upravo za dodatne
odgovore. NO je sprejel naslednji
SKLEP
Nadzorni odbor poziva občinsko upravo in komisije za dodeljevanje sredstev društvom da
pripravijo dodatna pojasnila na vprašanja navedena v prilogi zapisnika. Odgovore
pričakujemo do naše naslednje seje do 10.11.2016.

K 4. točki dnevnega reda.
Pregled poslovanja KS Kanal za leto 2015
NO je najprej pregledal pripravljeno dokumentacijo. Poleg že prejete dokumentacije bi
potrebovali še nekaj dodatnih dokumentov, ki prvotno niso bili dostavljeni. NO je sprejel
naslednji
SKLEP
NO bo dokončal pregled poslovanja na naslednji seji, ko bo dostavljena celotna
dokumentacija.
Vso dokumentacijo, ki je navedena v prilogi zapisnika bomo potrebovali do naše naslednje
seje do 10.11.2016
K 5. točki dnevnega reda.
Razno.
Predsednica je posredovala članom NO pobudo podžupana izraženo na seji občinskega
sveta za pregled investicije v vodovod Kal nad Kanalom – Levpa.
V razpravi smo ugotovili, da NO lahko pregleduje končane investicije, kar gradnja vodovoda
ni, in držali se bomo sklepa NO, da bomo obravnavali samo pisne pobude za izvajanje
nadzorov proračunskih uporabnikov občine.

Seja se je zaključila ob 21.50 uri
Ljudmila Čibej Boltar,
predsednica NO

