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NADZORNI ODBOR

7. redne
Bovec.

ZAPISNIK

nadzornegaodbora, ki je bila v detrtek, 5.5.2016 ob l7 . uri v prostorih obdine

Prisotni: Nevenka Kodeli Vudid, Fabijan Ka5ca,

Odsoten: Jaka Vidmar se je opravidil
Barbara Leban, Bruno Komac

Predlagani dnevni red:

1. Potrditev zaPisnika 6. seje

2. Izbira nadzot a za leto 20 | 6

3. porodanje o seminarju glede delovanja No (porodevalca Bruno Komac in Barbara Leban)

4. Razno

Spremeni se vrstni red dnevnega reda:

1. Porodanje o seminarju glede na delovanje NO

2. Potrditev zaPisnika 6. seje

3 . Izbir a nadzor a za leto 20 | 6

4. Razno

Adl) Bruno Komac in Barbara Leban porodata o vsebini seminarja glede delovania No'

ugotovi se, da NO ni pristojen za obrivnavo zakljudnega raduna kot je dolodeno v 42' dlenu

Statuta Obdine gou;", k"r le-ta ni v skladu zZakonomo javnih financah' V skladu s to

ugotovitvijo je potrebno Statut Obdine Bovec uskladiti z veijavno zakonodajo'

NO je obravnaval 5e nekaj dilem, ki so bile podane na seminarjuv zvezi z delovaniemNo in

bodo pojasnjena na naslednji seji'

Ad2) Soglasno je bil potrjen zapisnik 6' seje'

Ad3) v skladu z letnim programom nadzorazaleto 2016 ie NO sprejel sklep:

Opravi se nadzor ,-oi.rrorti in zakonitosti porabe proraiunskih sredstev iavnegn zavoda

LTO Bovec.
(Ka5ca Fabjan se je izlodil od odlodanja)

Ad4) NO je soglasno sprejel sklep, da se na spletni strani obdine Bovec objavi poroiila NO'

predsednica No je podala informacijo, da obstaja interes dlanov No vseh treh obdin, da bi

izvedli skupni ,.r-,'inur. Obstaja tudi interes skupnega nadzora lavnega zavoda ali podjetja, ki je v

lasti vseh treh obdin.

seJe

Seja je bila zakljudena ob 20.00 uri'

Zapisala Helena Kravanj a Predsednica NO: Nevenka Kode ffib
"%.w",


