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POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE MORAVČE
Nadzorni odbor občine Moravče (NO) je na svoji 13. seji , ki je bila dne 29.05.2018 ob 16.00 uri sprejel
naslednje poročilo o svojem delu v letih 2017 in 2018.
NO občine Moravče sestavljamo mag. Franc CAPUDER- predsednik odbora, g. Edo VESELKO ,
ga. Ivanka VIDIC, g. Franci PER in g. Roman CERAR.
NO se je v letu 2017 sestal na 3 sejah in sicer 15.03.2017, 22.03.2017 in 12.07.2017, v letu 2018 pa
ravno tako na 3 sejah 01.02.2018, 26.03.2018 in 30.05.2018.
Seje NO so bile vedno sklepčne, žal pa je bilo kar nekaj takih sej, da se župan, ki bi lahko dal odgovore
na vprašanja članov NO, seje ni udeležil kljub usklajenemu terminu za sejo NO in brez opravičila za
svojo neudeležbo.
V obdobju 2017 in 2018 je NO pregledal dokumente o delovanje občinske uprave na področju
avtorskih pogodb, študentskega dela in podjemnih pogodb za leto 2016.
Občinski upravi je NO predlagal, da pripravi posebni pravilnik za vsa naročila manjša od 40.000 EUR,
kjer bi bil posebej določen postopek izbire z zavezo, da se k naročilu pozove več ponudnikov ne pa
enega samega. Predlog NO je občinska uprava pri pripravi pravilnika le delno upoštevala.
NO praviloma ni imel težav s pridobitvijo ustrezne dokumentacije za svoje delo na sejah NO, razen
pri pridobivanju vseh podatkov o priklopih na kanalizacijo v Moravčah, kjer potrebnih in zadostnih
podatkov o tem NO še vedno nima za svoje normalno delo. Podatki se pridobivajo že skoraj eno leto,
kar kaže na to, da ni velike želje vodilnih na občini, da se ta problematika razreši. Drugače si NO tega
ne zna razlagati. NO je v razpravi na svoji 10. seji (19.07.2017) sprejel sklep, v katerem je zahteval od
Občine Moravče, da izterja plačilo komunalnega prispevka od dolžnikov, ki imajo izveden priključek
na kanalizacijo brez soglasja in od dolžnikov, ki imajo objekt ob že obstoječi kanalizaciji in niso
priključeni nanjo.
Svoje stališče ob sprejemanju vsakokratnega zaključnega računa občine Moravče je vedno podal tudi
NO. Zaključni račun se ni nikoli sprejemal glede na določbe statuta občine Moravče, zato je NO redno
opozarjal občinsko upravo, da je glede na veljavni statut občine Moravče, rok za sprejem zaključnega
računa 31. marec v tekočem letu za proračun predhodnega leta.
Glede na priporočila pristojnega ministrstva je NO najprej pripravil nov poslovnik o delu NO, ki ga je
v letošnjem letu še dopolnil in je objavljen na spletnih straneh občine Moravče
Predsednik nadzornega odbora občine Moravče:
mag. Franc Capuder, l.r.

