OB.INA VRANSKO - _ NADZORNI ODBOR
Vransko 59, 3305 Vransko
tel.: (03) 703 28 00, e-naslov: obcina.vransko@vransko.si
Stevilka: 013 I -01/2020
Vransko, 21.10.2020

ZAPISNIK
22. redre seje Nadzomega odbora, je potekala 21.10.2020 s pridetkom ob 16.00 h v sejni sobi
Obdine Vransko, Vransko 130 c,3305 Vransko.
Prisotni:

Janez

kncl,

Simona Kropiv5ek in Karmen Dolar

Pridetek seje: 16.00h

Predlagani dnevni red:

priporodit NO v letih 2010navedenem obdobju in vroditev

1. Sprejetje dokondnega porodila o opravljenem nadzoru nad realizacijo

in

2014-2018 ter priporodil revizijskih pregledov
nadzorovani osebi
2.lz.vajarrje nadzora

2014

v

3. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K l. toiki dnevnega reda:
Soglasno je

bilo sprejeto kondno porodilo o opravljenem nadzoru nad realizacijo priporodil NO v
letih 2010-20'14 in 2014-2018 ter priporodil revizijskih pregledov v navedenem obdobju in
posredovano po elektronski po5ti. Posredovano bo tudi v fizidni obliki, ko bo opremljeno z
evidendno Stevilko in pripravljeno za podpis.

K 2. totki dnevnega reda:
lzvajanje nadzora

NOje prejel dokumentacijo zahtevano na 21. seji dne 14.10.2020. Glede na to, daje Obdina Vransko
proradunski uporabnik, mora skladno z Zakonom prejeti vse radune v e-obliki. Ali se Obdina tega
dosledno drZi, kotje tudi v pojasnilu (e-mail z dne 20.10.2020)?

K. 3. toiki dnevnega reda:
NO je s strani Obdinske uprave prejel e-mail z odgovorom na vpraSanja in pobude glede izpladila

sejnin iz 3 todke zapisnika 21. seje NO z dne 14.10.2020. NO je prejel tudi vse obradune sejnin.
Pohvalno je, daje Obdinska uprava v tako katkem dasu odgovorila in dala pojasnilo, da se bo v
bodode drZala I 1. dlena Pravilnika o pladah in drugih prejemkih obdinskih funkcionarjev, dlanov
delovnih teles obdinskega sveta in dlanov drugih obdinskih organov Obdine Vransko.

Nasltxlnja seja

kr

28.10.2020 ob l6:(Xl uri (glede na cpidemioloiko siruacijo).

Pr<rsim zs sklic seje s predlaganim dncrmim redom:

l.

l:rvajanje nadzora

2. Razno.

Seja

je bil zaklj

Zapisal:
Janez

Itr.05

