Štev.: 5/2016
Datum: 10.11.2016

ZAPISNIK
5. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig ( v nadaljevanju Nadzornega odbora), ki je bila v
četrtek 3. nov. 2016 ob 17.00 uri, v sejni sobi Centra Ig, Banija 4, Ig.

Prisotni:

dr. Anton Dvoršek, nam.predsednice, mag. Simon Starček, Nataša Pangerc,
mag. Irena Kumše.

Upravičeno odsotna:

Petre Krajzel.

Drugi prisotni:

drugih prisotnih ni bilo

Za zapisnikarja je bil v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Poslovnika Nadzornega odbora določen
Anton Dvoršek.
Sklicatelj je z vabilom, poslanim 14. 10. 2016 po elektronski pošti, predlagal naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Nadzornega odbora.
3. Pregled osnutkov poročil Nadzora sistema NUSZ v Občini Ig in Organizacije in izvedbe socialno
varnostne storitve: pomoč družini na domu v občini Ig v letih 2014 in 2015.
4. Oblikovanje sklepa o Nadzoru poslovanja vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ig.
5. Pobude, vprašanja, informacije: poročilo s seje občinskega sveta, objava Poslovnika NO v
Mostiščarju, delo NO do konca leta.
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Po ugotovitvi sklepčnosti je bil potrjen dnevni red 5. redne seje.
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Nadzornega odbora

1 od 4

Člani odbora so predlagali zapisnik 4. redne seje Nadzornega odbora, ki je potekala 4. 5. 2016 in v
nadaljevanju sprejeli:
SKLEP št. 1:
Sprejme se zapisnik 4. seje NO v predlagani obliki (soglasno s 4. glasovi ZA)

3. Pregled osnutkov poročil Nadzora sistema NUSZ v Občini Ig in Organizacije in izvedbe
socialno varnostne storitve: pomoč družini na domu v občini Ig v letih 2014 in 2015.
Po razpravi je bil sprejet:
Sklep št. 2:
Sprejme se osnutek Poročila o Nadzoru sistema NUSZ, s pripombami, ki jih je dodala preds. Petra
Krajzel. Nam. predsednice posreduje predlog poročila v zahtevanem roku naObčino Ig. Osnutek
drugega poročila bomo obravnavali na naslednji seji, saj še manjka nekaj podatkov, na katere še
čakamo na občini (soglasno, 4 krat ZA).
4. Oblikovanje sklepa o Nadzoru poslovanja vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ig.
Sprejet je bil:
Sklep št. 3:
Sprejme se sklep o nadzoru v predlaganem besedilu (soglasno, 4 krat ZA), Dvoršek posreduje sklep na
Občino Ig:
Nadzorni odbor Občine Ig bo na podlagi letnega načrta dela za leto 2016 izvedel:
Pregled in nadzor poslovanja javnega vzgojno izobraževalne zavoda Vrtec Ig v letih 2014 in 2015.
Nadzorovna oseba:
- Občina Ig
- Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Ig
Prosimo, da gospodu Antonu Dvoršku, ki nadomešča predsednico nadzornega odbora, posredujete ime
osebe, ki bo pri nadzoru sodelovala in posredovala verodostojne listine in informacije o poslovanju
nadzorovanega zavoda.
Opredelitev vsebine in ciljev nadzora
Pregled poslovne dokumentacije in poročil, seznanitev s pojasnili o podrobnostih poslovanja ter
ugotovitev dejanskega stanja z namenom preverjanja zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter
smotrnosti uporabe proračunskih sredstev za delovanje zavoda.
Čas in kraj začetka nadzora
Nadzorni odbor je za potrebe nadzora v drugi polovici tekočega leta že začel s pridobivanjem
predhodnih informacij, v prostorih občine in po potrebi Vrtca Ig, pa se bo nadzor izvajal po dogovoru
med 10.11. in 15.12. 2016.
Člani nadzornega odbora, ki bodo opravljali nadzor
- mag. Irena Kumše, vodja,
- mag. Simon Starček, član

5. Pobude, vprašanja, informacije

2 od 4

3 od 4

4 od 4

