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Številka: 011-06/2012
Datum: 28.05.2014

Zadeva:

ZAPISNIK 15. REDNE SEJE NAZORNEGA ODBORA OBČINE VODICE, ki je bila v sredo,
28.05.2014 ob 17.00. uri v prostorih Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice

PRISOTNI:
 predsednica: Mateja Gubanec,
 članici: Andreja Rahne, Maja Drešar
 občinska uprava: Matjaž Gorčan pri vseh točkah,
DNEVNI RED:
1. Ugotavljanje prisotnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Obravnava poslovanja JZ OŠ Vodice
4. Obravnava poslovanja JZ Vrtec Škratka Svita Vodice
5. Pregled in potrditev končnega poročila na temo javnih naročil in naročil malih vrednosti v
obdobju 2010-2012
6. Pobude, predlogi in vprašanja
Sejo nadzornega odbora je vodila predsednica nadzornega odbora Mateja Gubanec.
1. Ugotavljanje prisotnosti
Sklep: Predsednica nadzornega odbora ugotavlja, da je nadzorni odbor sklepčen.
2. Potrditev dnevnega reda
Sklep: Dnevni red je bil potrjen soglasno.
3. Obravnava poslovanja JZ OŠ Vodice
Na prejšnji seji se je Nadzorni odbor seznanil s poslovanjem JZ OŠ Vodice. Glede na podano poročilo
je potrebno pridobiti še naslednje podatke s strani zavoda:
 Popis osnovnih sredstev na dan 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 in 31.12.2013,
 Sintetične in analitične kartice osnovnih sredstev na dan 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012
in 31.12.2013,
 Seznam vseh internih aktov s področja računovodstva ter njihovo predajo NO,
 Podroben opis kako poteka oddaja poslovnih prostorov, ki jih ima zavod v upravljanju, v
najem, pravne podlage za oddajo v najem, seznam najemnikov.
 Seznam tekočih vzdrževanj v letu 2013 in 2014.
Sklep je sprejet soglasno.
4. Obravnava poslovanja JZ Vrtec Škratka Svita Vodice
Na prejšnji seji se je Nadzorni odbor seznanil s poslovanjem JZ Vrtec Škratka Svita Vodice. Glede na
podano poročilo je potrebno pridobiti še naslednje podatke s strani zavoda:
 Poročilo notranje revizije iz leta 2012 in popis vseh aktivnosti, ki jih je javni zavod izvedel
glede na priporočila notranje revizije.
Sklep je sprejet soglasno.
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5. Pregled in potrditev končnega poročila na temo javnih naročil in naročil malih vrednosti v
obdobju 2010-2012
Predsednica pojasni težave pri pridobivanju zahtevanega gradiva s strani občinske uprav in predstavi
končno poročilo, v katerega so vključene vse pripombe in pojasnila občinske uprave.
Sklep: Nadzorni odbor potrdi končno poročilo na temo javnih naročil in naročil malih vrednosti v
obdobju 2010-2012.
Sklep je sprejet soglasno.

Članica Andreja Rahne zapusti sejo bo 18.10.

6. Pobude, predlogi in vprašanja
Matjaž Gorčan seznani NO, da je občinska uprava poslala zahtevo za pridobitev podatkov iz sodnega
registra na sodišče.
Maja Drešar preda seznam gradiva, katerega potrebuje za izvedbo nadzora ustreznosti in zakonitosti
porabe proračunskih sredstev za aktivnosti Občine Vodice na področju družbenih in humanitarnih
dejavnosti za leti 2011 in 2012.

Seja je bila zaključena ob 19.05 uri.

Zapisnik pripravil:
Matjaž Gorčan
Predsednica Nadzornega odbora
Mag. Mateja Gubanec
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