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ZAPISNIK

21. redne seje Nadzomega odbora, je potekala 14.10.2020 s pridetkom ob 16.00 h v sejni sobi
Obdine Vransko, Vransko 130 c,3305 Vransko.

Prisotni: Janez l*ncl, Simona KropivSek in Karmen Dolar.

Pridetek seje: 16.00h

Dnevni redje bil soglasno spremenjen in sicer doda se 2. todka in sicer: Obravnava osnutka porodila
o opravljenern nadzoru nad realizacijo priporodil NO v letih 2010-2014 in 2014-2018 ter priporodil
revizijskih.

Predlagani dnevni red

I . Izvajanje pridetega nadzora
2. Obravnava osnutka porodila o opravljenem nadzoru nad realizacijo priporodil NO v letih 2010-

2014 in 2014-2018 ter priporodil revizijskih pregledov v navedenem obdobju
3. Razno

K 1. toiki dnevnega reda:

lzvajanje nadzora.

Prav tako prosimo za pojasnilo pod konto 4208 99 - alije bil radun za znesek 719,80 € od dobavitelja

KANA d.o.o. Lalec prejet kot e-radun, saj je Obdina Vransko proradunski uporabnik?

K 2. toiki dnevnega reda:

Skladno s Poslovnikom NO smo dne 16.9.2020 nadzorovani osebi poslali Osnutek porodila o
opravljenem nadzoru nad realizacijo priporodil NO v letih 2010-2014 in 2014-2018 ter priporodil

revizijskih pregledov v navedenem obdobju. Skladno s 23. dlenom Poslovnika NO nadzorovana

oseba NO ni dolZna posredovati odzivnega porodila. Nadzorovana osebaje dne 8.10.2020, kot odziv

na osnutek predmetnega porodila, v elektronski obliki poslala spletno povezave do Pravilnika o
radunovodstvu. NO sprejema to pojasnilo in bo skladno s pojasnilom z dne 8.10.2020 to upo5teval

v kondnem porodilu. V izogib nejasnoslim prosimo nadzorovano osebo za potrditev, daje to edina

pripomba oz. odziv. Prosimo, da nam to sporodite v elektronski obliki do petka, 16.10.2020. V

Pod proradunsko postavko 06007, konto 4029 20, prosimo za radun pod 5t. dokumenta 9000777,

datum dokument a 29.08.2019 v vi5ini 366,00 € - Odvetnik Virant Igor.



K. 3, toiki dnevnega reda:

NO zaradi preglednosti in lastnih evidenc ter neljubih dogodkov v preteklosti prosi za pregled oz.

izpisek izpladil sejnin NO za leto 2020. Prav tako prosimo za manjkajode obradunske liste (zaradi

GDPR-ja le-teh ne po5iljate ved po e-mailu), saj namred skladno z I l. dlenom Pravilnika o pladah

in drugih prejemkih obdinskih funkcionarjev, dlanov delovnih teles obdinskega sveta in dlanov

drugih obdinskih organov Obdine Vransko, bi se morali vsi prejemki na podlagi tega pravilnika

izpladevati enkrat mesedno, in sicer praviloma do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Praksa

preteklih let je, da se ta dlen ne spo5tuje. Tukaj ne gre samo za sejnine NO, ampak tudi za sejnine

vseh delovnih teles in Obdinskega sveta. S tem vpra5anjem so se na NO obrniti tudi posamezni dlani

Obdinskega sveta v letu 2019. Pri vedmesednem dasovnem zamiku izpladil prihaja do nejasnosti in

nepreglednosti pri posamemem prejemku. Predlagamo tudi, da se v )namen izpladila< napi5e 5t.

seje na katero se nanaSa izpladilo, saj je le tako mogode voditi ustrezne evidence.

Prosimo za pojasnilo zakaj prihaja do krSitve I 1 . dlena predmetnega Pravilnika.

Naslednja seja bo 21 .10.2020 ob l6:00 uri.

Prosim za sklic seje s predlaganim dnevnim redom:

I . Sprejetje dokondnega porodila o opravljenem nadzoru nad realizacijo priporodil NO v letih 2010-

2014 in 2014-201 8 ter priporodil revizijskih in vroditev nadzorovani osebi,

2. lzvajanje nadzora
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kolikor do navedenega dne ne prejmemo elektronskega sporodila, bomo mnenja, da drugega odziva

ni in na naslednji seji bomo sprejeli dokondno obliko porodila.

3. Razno.


