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ZAPISNIK

14. redne seje Nadzornega odbora, ki je potekala 14.10.2019 s pridetkom ob 16:30 v sejni sobi
Obdine Vransko, Vransko 130 c, 3305 Vransko.

Prisotni: predsednik Janez Lencl ter dlanici Karmen Dolar in Simona Kropiv5ek.

Pridetek seje: l6:30

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

l. Obravnava objav Obdine Vransko na spletni strani pod zavihkom NADZORNI ODBOR,
OPRAVLJENI NADZORI - Pripombe h Kondnemu porodilu o opravljenem nadzoru Zakljtdnega
raduna proraduna Obdine Vransko za leto 201 8

2. Oblikovanje, sprejem in woditev sklepa o pregledu po planu dela NO

3. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. toiki dnevnega reda:

ilani NO smo proudili objavljen dokument 5t. 410-01/2019-01, datiran na dan 16.09.2019 in
ugotovili, da dokument ni skladen s Poslovnikom NO Obdine Vransko (Uradne objave Odine

Vransko !t. 6512016 z dne 29.04.2016) (v nadaljevanju: Poslovnik), saj ga navedeni Poslovnik ne

navaja v nobenem dlenu. 23. dlen Poslovnika namred navaja, da se najprej pripravi osnutek

porodila o opravljenem nadzoru, ki se poSlje nadzorovani osebi (osnutek smo posredovali

15.07.2019). Ta ima 15 dni dasa, da pripravi morebitno odzivno porodilo, ki vsebuje mnenja,

pripombe in pojasnila nadzorovane osebe za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka porodila o

opravljenem nadzoru pri katerem se ugotovijo krsitve predpisov. ie nadzorovana oseba razpolaga

z listinskimi dokazi, jih priloZi odzivnemu porodilu. NO mora o ugovoru odloditi v naslednjih 15

dneh. Po odloiitvi postane poroiilo dokonino (kondno porodilo poslano 19.08.2019). NO je trdo
prepridan, da objavljen dokument s strani obdine ni predpisan v nobenem aktu, zato ne sodi med

dokumente o opravljenem nadzoru, objavljane na spletni strani obdine pod zavihkom Nadzorni

odbor. Dokument je nedopusten.



Prav tako 25. dlen omenjenega poslor.nika navaja, da so nadzorovane osebe dolZne spo5tovati

priporodila in predloge NO.

Kondno porodilo vsebuje vse elemente, ki jih predpisuje Poslovnik (18.-25. dlen Poslovnika). NO
je v kondno porodilo vkljudil vse pripombe iz odzivnega porodila Obdine Vransko, karje razvidno

tudi iz objavljenega kondnega porodila ZR 2018. Zaradi preglednosti dokumenta nismo podvajali

naSih ugotovitev iz osnutka porodila in kondnega porodila, smo pa v celoti navedli odzive obdine

iz odzivnega porodila.

NO je pri posameznih todkah kondnega porodila navedel katere pripombe odzivnega porodila

Obdine Vransko je upo5teval in katere ni in tudi pojasnil zakaj ne. Pri posameznih todkah je sproti

tudi podal priporodila in predloge za izboljSave. Zaradi obseZnosti dokumenta pa ni naredil

zbimega pregleda vseh priporodil in predlogov.

K 2. toiki dnevnega reda:

Oblikovanje, sprejem in vroditev sklepa o pregledu realizacije priporodil NO v letih 2010-2014 n
2014-2018, ter priporodil revizijskih pregledov navedenern obdobju.

K 3. toiki dnevnega reda:

Prosimo, da v elektronski obliki posredujete naslednje podatke:

o Podatke o planiranih sredstvih za delovanje NO v proradunu.

o Podatek o Zupanovi pladi brez dodatka na delovno dobo.

o Podatke o obradunanih in pladani nagradah dlanom NO za sestavo porodila in o
o ne/obradunanih in nepladanih nagradah.

Naslednja seja NO bo predvidoma 6.11.2019 ob 16.30 uri. Toden termin bomo sporodili 5e

naknadno.

Sejaje bila zakljudena ob l8:50

Zapisa|.
Janez Lencl, predsednik NO


