OBČINA RUŠE
NADZORNI ODBOR OBČINE RUŠE
Trg vstaje 11, 2342 Ruše; Tel. 02/669 06 40; Fax: 02/669 06 54; obcina@ruse.si; www.ruse.si

__________________________________________________________________________
Številka: 032 0029/2018-1
Datum: 13. 2. 2019
SKRAJŠAN ZAPIS
1. redne seje Nadzornega odbora Občine Ruše, ki je bila v ponedeljek, 11. 2. 2019,
ob 16.30 v prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše
Prisotni: Matjaž Mihelak, Zdenko Štraus, Jože Babič, Marjan Viher, Urška Bolčina
Zapisnikarica: Olga Malec

AD/1
PRIČETEK SEJE: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo je sklicala in vodila županja Urška Repolusk. Najprej je pozdravila prisotne in ugotovila
sklepčnost odbora.
Županja je ugotovila, da je Nadzorni odbor Občine Ruše sklepčen, saj je na seji
prisotnih vseh pet članov, koliko odbor šteje, zato lahko nadaljuje z delom in veljavno
sklepa.
AD/2
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Županja je dala v obravnavo in sprejem predlagani
Dnevni red:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Konstituiranje Nadzornega odbora Občine Ruše
- izvolitev predsednika in podpredsednika
4. Seznanitev s pristojnostmi odbora in dogovor o načinu dela
5. Razno
Pripomb na dnevni red ni bilo.
Nadzorni odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 1:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi predlagani dnevni red.
AD/3
KONSTITUIRANJE NADZORNEGA ODBORA OBČINE RUŠE
Županja je predstavila Nadzorni odbor Občine Ruše v sestavi: Matjaž Mihelak, Marjan Viher,
Jože Babič, Zdenko Štraus, Urška Bolčina.
Članom nadzornega odbora je predlagala, da izmed sebe izvolijo predsednika in
podpredsednika in odprla razpravo.
V razpravo so se vključili vsi člani odbora.
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Marjan Viher je predlagal za predsednika odbora Jožefa Babiča.
Matjaž Mihelak je opozoril glede na to, da gre za nadzorni obor, ki je najvišji organ občine, ki
nadzoruje transparentnost, gospodarnost občine, itd, da bi bilo prav, da bi mesto predsednika
NO pripadlo opoziciji. Nadalje je predlagal, da ostali člani povedo svoje mnenje, in da se vsi
člani predstavijo in povedo, kaj so do sedaj delali, oz. kakšne funkcije so opravljali.
Člani odbora so s predlogom Matjaža Mihelaka soglašali. V predstavitvi so med drugim
povedali osnovne podatke o: izobrazbi, poklicnih delovnih izkušnjah in izkušnjah na področju
delovanja občinskega sveta, v nadzornih svetih oz. nadzornih odborih, itd.
Jožef Babič se je zahvalili za zaupanje in med drugim povedal, da funkcijo z veseljem
sprejema pod pogojem, da bo nadzorni odbor delal kot kolektivni organ. Za podpredsednico
odbora je predlagal Urško Bolčina.
Drugih predlogov za predsednika in podpredsednika NO ni bilo. Vsi člani so z obema
predlogoma soglašali in prešli h glasovanju.
Nadzorni odbor je s 4 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel naslednja sklepa:
Sklep št. 2:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrjuje Jožefa Babiča za predsednika odbora.

Sklep št. 3:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrjuje Urško Bolčina za podpredsednico odbora.
AD 4
SEZNANITEV S PRISTOJNOSTMI ODBORA IN DOGOVOR O NAČINU DELA

Županja je predala besedo Olgi Malec, ki je na kratko predstavila pristojnosti in naloge
nadzornega odbora, ki so sicer opredeljene v Statutu Občine Ruše (28. - 43. člen) in
Poslovniku Nadzornega odbora Občine Ruše. Oba akta so člani odbora prejeli v pisni obliki
skupaj z vabilom.
V razpravo so se vključili vsi člani odbora.
Novoizvoljeni predsednik je predstavil svoj način dela in izpostavil vprašanje glede
administrativne pomoči (oz. tajnika), kot določa Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ruše.
Županja je v odgovor povedala, da s strani Občinske uprave Občine Ruše administrativno
delo opravlja Olga Malec.
AD/5
RAZNO
Člani odbora so se dogovorili, da bo naslednja seja NO predvidoma v ponedeljek, 4. 3. 2019,
ob 18. uri.
Dogovorili so se tudi, da se bodo seje sklicevala praviloma ob ponedeljkih, ter da se vabila in
gradiva pošiljajo po elektronski pošti.
Seja je bila zaključena ob 17.15.

Zapisnikarica:
Olga Malec

Sejo vodila:
Urška Repolusk, univ.dipl.ekon.
ŽUPANJA
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