OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: 01 - 833 26 10
fax: 01 - 833 26 30

Nadzorni odbor

www.vodice.si
premozenje@vodice.si

Številka: 011-06/2012
Datum: 2.4.2014

Zadeva:

ZAPISNIK 13. REDNE SEJE NAZORNEGA ODBORA OBČINE VODICE, ki je bila v sredo,
2.4.2014 ob 18.00. uri v prostorih Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice

PRISOTNI:
 predsednica: Mateja Gubanec
 članica: Andreja Rahne, Maja Drešar
 občinska uprava: Nataša Hribar, Matjaž Gorčan, Klavdija Zalokar

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotavljanje prisotnosti
Potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje NO
Obravnava Zaključnega računa Občine Vodice za leto 2013
Obravnava predloga Statuta Občine Vodice
Pregled in potrditev gradiva na temo javnih naročil in naročil malih vrednosti v obdobju
2010-2012
7. Pregled in potrditev osnutka delovnega poročila na področju JPK
8. Informacija o pisnem obvestilu KPK
9. Pobude, predlogi in vprašanja
Sejo nadzornega odbora je vodila Predsednica nadzornega odbora.
1. Ugotavljanje prisotnosti
Ugotovitev sklepčnosti: Predsednica nadzornega odbora ugotavlja, da je nadzorni odbor
sklepčen.
2. Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil potrjen soglasno.
3. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje
Sklep: Zapisnik je bil potrjen soglasno.
4. Obravnava Zaključnega računa Občine Vodice za leto 2013
Direktorica Nataša Hribar in Matjaž Gorčan predstavita Zaključni račun Občine Vodice za leto
2013. Mateja predlaga, da bi se v posebnem delu Zaključnega računa dodala dodatna kolona in
sicer delež posameznih postavk v % vezano na vsebinska področja.
Dopolni se tabela Prihodki od komunalnih prispevkov, od prodaje zemljišč (kaj je bilo realizirano
in prodano, kaj ne in zakaj ne, če je bilo planirano.
Pri obrazložitvi podatkov iz bilance stanja (str.146) se pri Povečanje/zmanjšanje lastnih
opredmetenih osnovnih sredstev, pri zadnjem stavku popravi vrednost iz 2.883.71,71 EUR na
2.883.671,71 EUR.
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NO predlaga, da se pri tabeli Prerazporeditve proračunskih sredstev po sklepih župana Občine
Vodice, poveča pisava.
5. Obravnava predloga Statuta Občine Vodice
42.čl. – pojasnilo direktorice glede števila članov NO (to da naj bi bilo 5 članov, je bil le predlog)
Predlagamo da ima no glede na prebivalstvo in št. zaposlenih v občini 3. člane. Več članov bi
pomenilo večji strošek za proračun.
No se ne strinja da svet izmed občanov najk.v 45.dneh po svoji prvi. Prav tako z zapisom 2. alineje na
str. 3 zapisnika 11. odbora za pravne akte.
No predlaga, OS predlaga člane no, člani pa izmed sebe določijo predsednika in namestnika. V
primeru, da bi predsednika predlagal os, bi to pomenilo vplivanje na neodvisnost dela no in poudarek
na 47. členu statuta.
44.člen – v začetku proračunskega leta in ne v decembru, predloži županu in os
2. odstavek se črta, ker noben zakon ne predpisuje izvedbo nadzorov
3. odstavek – no ima po zakonu pristojnost da sam odloči o izrednih nadzorih.
4 – se črta – ni primeren čl. glede na vlogo no
5 odstavek – po vsebini ne sodijo v program dela, prestavi se v 45 čl., na način da se spremeni, da se
no sam po presoji odloči o udeležbe seje os
45.čl. 2 (no o pregledih obvesti občinsko upravo, ki obvesti nadzorovano osebo) in 3. ods. se prestavi
v 44. člen ker se nanašata na program dela no
47.čl. 1.ods. črtanje zadnjega stavka
2. v celoti zbriše
4. ods.zbriše – osnutek poročila je delo nadzornika, ki je pri svojem delu samostojen, lahko upošteva
pripombe ostalih članov no
6. točka – osnutek poročila iz prvega odstavka se briše, osnutek poročila nadzora vsebuje enaka
poročila kot…..

6. Pregled in potrditev gradiva na temo javnih naročil in naročil malih vrednosti v obdobju 20102012
7. Pregled in potrditev osnutka delovnega poročila na področju JPK
6. in 7. točka se umakneta z dnevnega reda
8. Informacija o pisnem obvestilu KPK
No predlaga, župan predloži podatke koliko službenih poti je opravil v letu 2012 in 2013. V okviru
pregleda javnih naročil se bodo pregledala podjetja, v katerih bi bil lahko vključen Marjan Podgoršek.
NO predlaga ou da pridobi izpis iz sodnega registra o podjetjih kjer je lastnik Marjan Podgoršek in
Nataša Hribar.
(točka skrita za javnost)
9. Pobude, predlogi in vprašanja
Klavdija Zalokar obvesti o odhodu na dopust in porodniški dopust. NO prosi, da se določi novega
zapisnikarja.
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Seja je bila zaključena ob 21.10.

Zapisnik pripravila:
Klavdija Zalokar

Predsednica Nadzornega odbora
Mag. Mateja Gubanec
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