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 0029/2018-2
Datum: 11. 3. 2019
SKRAJŠAN ZAPIS
2. redne seje Nadzornega odbora Občine Ruše, ki je bila v ponedeljek, 4. 3. 2019,
ob 18. uri 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 vodil predsednik NO Jožef Babič. Najprej je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost
odbora.
Predsedujoči je ugotovil, 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
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SJE
Predsedujoči je dal skrajšan zapis 1. redne seje v obravnavno in potrditev.
V razpravo se je vključil Marjan Viher. Pripomnil je, da v zapisniku ni dela razprave Matjaža
Mihelaka, ki je postavil vprašanje, kako je z združljivostjo oz. nezdružljivostjo opravljanja
funkcije člana nadzornega odbora občine in predsednika kakšnega društva?
Odgovor je sicer že bil podan na sami seji, vendar je predsedujoči še enkrat pojasnil
naslednje: na spletni strani MJU so objavljena pogosta vprašanja in odgovori. Eden izmed
njih je tudi odgovor, ki pojasnjuje predmetno vprašanje in med drugim glasi: opravljanje
funkcije člana NO in vodstvene funkcije v društvu, ki prejema proračunska sredstva, z vidika
zakonodaje s področja lokalne samouprave ni sporna.
Po krajši razpravi je odbor soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 1:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi Skrajšan zapis 1. redne seje, z dne 11. 2. 2019, s
pripombo iz razprave.

AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoči je dal v obravnavo in sprejem predlagani
DNEVNI RED:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 1. redne seje
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Obravnava in potrditev Programa dela Nadzornega odbora Občine Ruše za leto 2019
Obravnava in potrditev Finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Ruše za leto 2019
Obravnava in potrditev načina dela po posameznih nadzorih
Obravnava načina plačila opravljenega nadzora
Razno

V razpravo so se vključili vsi člani odbora.
Razpravljali so predvsem o vrstnem redu obravnave točk dnevnega reda. Dogovorili so se, da
točke od 4 - 7 obravnavajo skupaj (način dela nadzornega obora), o sklepih pa glasujejo
posebej pri posamezni točki dnevnega reda.
Po krajši razpravi je odbor soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 2:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi predlagani dnevni red.

AD/4
OBRAVNAVA IN POTRDITEV PROGRAMA DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE RUŠE
ZA LETO 2019
Predsedujoči je predstavil program dela NO za leto 2019. Med drugim je povedal, da je
program dela narejen po ustaljeni praksi. V programu dela so zajeti nadzori, ki so po zakonu
obvezni (občine, JZ CEZAM in OŠ).
V razpravo so se vključili vsi člani odbora.
Razpravljali so glede vsebine nadzora, o načinu razdelitve nalog pri izvajanju posameznih
nadzorov in uskladili so termine nadzorov.
Zdenko Štraus je vprašal ali se bodo vključili v plan dela tudi manj zahtevni nadzori (nadzori
posameznih društev)?
Predsedujoči je odgovoril, da če bo potreba, se mora dopolniti letni program dela. Sicer pa se
lahko nadzor posameznega društva opravi pri nadzoru občine v okviru področnega nadzora
- druge pogodbe in transferi.
Po zaključeni razpravi je odbor soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 3:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi Program dela oz. nadzora Nadzornega odbora
Občine Ruše za leto 2019.

AD/5
OBRAVNAVA IN POTRDITEV FINANČNEGA NAČRTA NADZORNEGA ODBORA OBČINE
RUŠE ZA LETO 2019

Predsedujoči je predstavil finančni načrt NO za leto 2019. Med drugim je pojasnil, da ima NO
suvereno pravico predlagati finančni načrt na osnovi plana dela NO za tekoče leto in
načrtovanih izplačil.
V razpravo so se vključili vsi člani odbora.
Po zaključeni razpravi je odbor soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 4:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi Finančni načrt Občine Ruše za leto 2019.
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AD/6
OBRAVNAVA IN POTRDITEV NAČINA DELA PO POSAMEZNIH NADZORIH
Predsedujoči je predstavil predlog načina dela in razdelitev področij dela pri izvedbi nadzora.
Vsak nadzor naj bi se razdelil na pet bistvenih področij poslovanja, kot je število članov (npr.
javna naročila, plače in ostala izplačila iz dela, druge pogodbe in transferi, javni razpisi in
tržna dejavnost), da se zajame čim bolj celovita slika poslovanja nadzorovanca. Postopek
nadzora opredeljuje sicer Pravilnik o obveznih sestavinah poročila NO občine.
V razpravo so se vključili vsi člani odbora.
Po daljši razpravi so se, kot določa poslovnik NO, dogovorili naslednje:
- V skladu s programom dela se za nadzor izda skupni sklep o izvedbi nadzora
- Informativnega uvodnega sestanka pri nadzorovanem organu bi se načeloma udeležili vsi
člani NO
- Za posamična področja nadzora se izdajo posamični sklepi o nadzoru na osnovi prehodno
razdeljenih nalog
- Vsak član odbora pripravi poročilo o nadzoru področja, ki ga nadzira, predsednik pa pripravi
skupno poročilo o nadzor.

AD/7
OBRAVNAVA IN POTRDITEV NAČINA PLAČILA OPRAVLJENEGA NADZORA
Glede na predvideni obseg in vsebino dela je predsedujoči podal predlog za plačilo
opravljenega nadzora in priprave poročila.
V razpravo so se vključili vsi člani nadzornega odbora.
Soglašali so, da se plačilo za opravljeni nadzor izvede po potrditvi končnega poročila po
naslednjem ključu: član NO prejme za posamezni nadzor 200 EUR, predsednik NO pa 250
EUR. Izplačila po opravljenem nadzoru odredi predsednik NO.

AD/8
RAZNO
Člani odbora so se dogovorili, da bo naslednja seja NO predvidoma v ponedeljek, 18. 3.
2019, ob 18. uri.
Seja je bila zaključena ob 19.50.

Zapisnikarica:
Olga Malec

Predsednik NO:
Jožef Babič
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