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ZAPISNIK
22. redne seje Nadzomega odbora, ki je potekala 12. 2. 2018 s pridetkom ob 17.30 v sejni sobi
Obdine Vransko, Vransko 59, 3305 VRANSKO

Prisotni:

predsednica BoZena Macarol in dlana Simona Kropiv5ek , ter Janez Lencl

Pridetek se.je: 17.30

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

l.

Potrditev zapisnika 21. seje z dne 11.1.2018

2.

Pregled dokumentacije, ki je bila dostavljena v pregled

3.

Potek pregleda in pisanje porodila o pregledu ZR proradunov zaleti2015 in2016

4.

Sprejem sklepa o nadinu dela NO

5. Razno

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

K

1.

toiki dnevnega reda:

Pri pregledu dokumentacije ugotavljamo, da smo prejeli vso

zahtevano dokumentacijo iz

zapisnika 21. seje.

K 2. toiki dnevnega reda:
Predsednica in dlana NO smo nadaljevali s pisanjem ugotovitev pri pregledu Zakljudnega raduna
za leti 201 5 tn

2O1 6

.

K 4. Toiki dnevnega reda:
NO soglasno sprejema naslednji sklep:
Kadar bo narava dela pri izvajanju nadzora terjala preverjanje pravnih in strokovnih podlag,
oblikovanje besedila, preverjanje pravilnosti navedb in uporabe nomotehnidnih pravil, lahko seja
poteka tudi na drugi lokaciji in ne zgolj na sedeZu obdine.

K 5. tolki dnevnega reda:
Vpra5anja obdinski upravi in proSnja za naslednja pojasnila:

Leto 2015:
a

o

Pojasnite konto 01002

-

popravki wednosti NDS

-

zakaj

je stanje v brone?

Pojasnite v okviru katerih dejavnosti obdine ste zavezanci za DDY in v katerih primerih
uveljavljate pravico do samoobdavditve po 76 a dlenu ZDDV-1?
Pojasnite promet konta 402799

-

druge odSkodnine in kazni v viSini 14.112,55 eur

- na

kak5ne poslovne dogodke se te postavke nana5ajo?

Leto 2016
a

Terjatve zavezancev za komunalni prispevek, kdo so dolZniki, ali obstajajo zapadle
nepladane terjatve in kako poteka izle1ava? Seznam dolZnikov in datumi zapadlosti
terjatev. ter morebitni podatki o izterjavi.

a

Pojasnite stanje na kontu 010112
sredstev - zakaj je stanje v breme?

a

Konto 403100 in 403101

-

-

popravki vrednosti neopredmetenih dolgorodnih

obresti za najeta posojila

Ali je bil od datuma najema posojil pa do konca leta 2015 narejen reprogram posojil zbolj
ugodno obrestno mero, s katerimi bi se popladala dotedanj a posojila z manj ugodno
obrestno mero?

Konto 402099

-

drugi splo5ni material in storitve

Pojasnite, kaj je knjiZeno na tem kontu.

Skladnost analitiEnih evidenc osnovnih sredstev z glavno knjigo
PredloZite dokazila o skladnosti podatkov v Registru osnovnih sredstev s stanjem kontov
020
Seja

-

zemlji5da in 021

-

zgradbe v glavni knjigi.

je bila zakljudena ob 20. uri.

Naslednja sejaNO bo 19. 2. 2018 ob 17.30.

Zapisala:
Boi-ena M

nica NO

