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ZAPISNIK
13. redne seje Nadzornega odbora, ki je potekala 16.10.2017 s pritetkom ob 17.30 v sejni

sobi Obiine Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko

Prisotni dlani Nadzomega odbora: predsednica BoZena Macarol, dlan Janez Lencl in dlanica Simona
KropivSek

Zadetek sejeje bil ob 17.30

Predlagani dnevni redje bil soglasno sprejet.

K tolki I dnevnega reda:

Sprejetje sklep, da sedanji NO nadaljuje z opravljanjem svojega dela in opravi pregled poslovanja Obdine
Vransko za leti 2015 in 2016 ter pregled tekodega poslovanja Obdine v letu 2017. V izogib podvajanju
pregledovanih podrodij in neutemeljenem nadzoru nad delom revizorja (d e je ta imajal pregled za leti 2015
in 2016), bodo izhodi5de za pregled NO-ja za obe pregledovani obdobji ugotovitve iz morebitnih
revizijskih porodil.

K tolki 2 dnevnega reda:

Sprejetje bil plan pregledov za leti 2015 in 2016 ter plan pregleda za tekode leto.

NO bo za leti 2015 in 2016 primerjalno za obe obdobji pregledal:

o Planirana finandna sredstva in realizacijo proradunske porabe za leti 2015 in 2016 ter morebitna
odstopanja v porabi in rebalans,

o Pregled odprave morebitnih nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz revizijskih porodil, v kolikor so ta
bila in

o Seznam prijav na raryise za sofinanciranje projektov, kateri projekti so bili odobreni, kateri pa
zavmjeni ter zakaj.

Za tekote leto bo opravljen pregled posameznih strolkov, nastalih v letu 2017 (po metodi vzordenja).

K totkam 3, 4 in 5 dnevnega reda:

Dogovorili smo se, da se bomo zaradi izvajanja pregleda sestajali enkrat tedensko in se dogovorili za
termin naslednje seje. Naslednja seja NO bo v torek, 24. 10. 2017 ob 17.30 v prostorih obdine Vransko.
Vabila za to sejo ni treba uradno po5iljati.



Delo No pri teh pregledih bo potekalo tako, da bo vsak pregledal dogovorjeno podrodje in zapisal
ugotovitve v svoj radunalnik, nato pa bomo na tej podlagi napisali porodilo. vsakid se bomo tudi
dogovorili, kaj katera dokumentacija in listine naj se pripravijo na pregled na naslednji seji No.

Pristojne zaradi pregleda poslovanja v letih 2015 in 2016 prosimo, da do 23. 10. 2017 (do datuma naslednje
seje) pripravijo naslednjo dokumentacijo v tiskani obliki, ki bo omogodala rodno vpisovanje pripomb in
mnenj v treh izvodih:

- Splo5ni in posebni del proraduna za leti 2015 in 2016,

- rebalansa za obe leti,

- morebitna revizijska porodila za obe leti.

- podatke o prijavah na razpise in odlodbe/sklepe o odobritvi oz. zavmitvi prijave.

K 6 tolki dnevnega reda:

Dogovorili smo se, da bomo pripravili do konca leta finanini nadrt NO za leto 2018.

Razno:

Pogovarjali smo se o planu dela NO za leto 2018, kjer smo okvirno opredelili podrodja pregleda, in sicer:

- proradun za leto 2017,

- poslovanje Zavoda za Sport, kulturo in turizem Vransko

- pregled podrodja na pobudo obdanov oz. OS.

Zakljudek sejeje bil ob 19.15.

Zapisala: B Macarol
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