Stevilka: 01 1-5l2Ol 5-36
Datum: 25. 10.2017

ZAPISNIK

12. seje dlanov Nadzomega odbora Obdine Roga5ovci, ki
obdinske uprave in sicer s pridetkom ob 19. uri.

je bila 23. 10. 2017 v

prostorih

Prisotni:
Tomas Gider - predsednik, Slavko Bu6ek, Tadej Madjar, Danijel Fartek, Goran Madjar 6lani
Simona Jani6, obdinska uprava

.
.

TC.

I-

Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklepdnosti NO

Predsednik NO Tomas Gider, kot sklicatelj Seste seje nadzomega odbora, je pozdravil vse
navzoee. Po ugotovitvi, da so prisotni vsi 6lani nadzomega odbora Obdine RogaSovci, se je
pristopilo k obravnavi naslednje todke.

Te.2

-

Obravnava in potrditev dnevnega reda

Ker ni bilo nobenih pripomb na vsebino dnevnega reda, je bil glede na izid glasovanja (ZA-S),
sprejet naslednji
DNEVNI RED:

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

Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sklep6nosti NO.
Potrditev dnevnega reda.
Potrditev zapisnika s prci5nje seje.
Pregled pripomb na osnutJre poro6il.
Priprava konGnih poroCil.
Razno.

TC.3

- Pregled in potrditev

zapisnika s prej5nje seje

Ker na zapisnik ni bilo nobenih pripomb, je bil le ta soglasno (za -S) potrjen

I

TC.4

- Pregled in dopolnitev osnutkov poroeil

Na predloge porodil ni bilo ugovorov, zato se le'ta lahko potrdijo kot kondna. K dopolnitvi oz
predloZitvi manjkajode dokumentacije je nadzomi odbor pozval SD Juril, le-ti so manjkajodo
dokumentacijo tudi posredovali. Po pregledu dokumentacije, je nadzorni odbor ugotovil, da
d{\#ro ne poehrie'v ekladu z zakonekfrmi dolo(ii{i, saj te vedfia ra&mw izstardjenih na fizi€rre
osebe, ne pa na naslov druStva, kar bi bilo zakonsko prav_ilno. Glede na ugotovitve in podano
mnenje so dlani sogla5ali, da se nadzor nad poslovanjem SD Sv. Jurij opravitudi v naslednjem
letu.

Po kondani razpravije predsednik dal na glasovanje naslednja dva sklepa:

SKLEP

Potrdiio se konCna porcCila
o pregled proraCunazal.20lT in pregled ZR Ob6ine Roga5ovci za l. 2016
o prcgled JN vedievrednosti vskladu zZlN in pregled vedjih investicii 2016,
. pregleda plaE zapostenlh na ob6ins*i upravi,,
. pregled poslovanja NK GoriCanka,
. pregled poslovania NK Serdica,
. pregled poslovania Strelskega druStva Serdica 416,
. pregled poslovaqa SO Fik5inci,
. ffcglGd eseisuaciaFGB|firskoYe,
o pregled poslovania PGD Vedeslavci,
o pregled poslovanja DruStva upokojencev Lipa.
Glede na izid glasovanja (5 glasov

A)

je bilsklep, sprejet;

tn

SKLEP

Po predlo2itvi manjkaiode dokumentaciie se potdi kondno poroEilo pregleda poslovanja
SO Sv. Jurij in poda mnenje s pridr2kom. Glede na podano mnenje, se bo nadzor nad
poslovaniem druStva opravil tudi v nasledniem letu.
Glede na izid glasovanja (5 glasov

TC. 5

A)

je bil sklep, sprejet.

- Razno

ehni NO so pripravili pregled opravljenih ur, ki so jih porabili pri svojem delu

v

2O17 za leto 2016.

- izvedbi

nadzora

Glede na to je predsednik dala na glasovanje

SKLEP
Delo nadzornega odbora obdine Roga5ovci se finandno ovrednoti za zelo zahteven
nadzor v skladu s Pravilnikom o plaiah obGinskih funkcionariev in nagradah Clanov
delovnih teles obdinskega sveta ter dlanov drugih obdinskih organov ter povradilih
stro$kov in sicer:
Tomas Gider - predsednik
17 ur
Danijel Fartek - 6!an
6 ur
2

Goran Madiar - Clan
Slavko Bu6ek- Clan
Tadej i[adiar - Clan

7ut
11 ur
13 ur

Glede na izid glasovanja (5-ZA), je bilslep soglasno SPREJET.
Seja je bila kondanaob21.00 uri.

Zapisala
Simona Janid

Tomas

J

