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ZAPISNIK

44. redne seje Nadzornega odbora, ki je potekala28.11.2018 s pridetkom ob 17.00 v sejni sobi

Obdine Vransko, Vransko 130c.

Prisotni: predsednica BoZena Macarol, dlanica Simona Kropiv5ek in dlan Janez Lencl.

Pridetek seje: 17.00h

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Sprejetje porodila o opravljenem delu NO v mandatu 2014 - 2018,
2. obravnava ugotovitev NO v duhu 32. dlena ZLS.

K 1. Toiki

Nadzorni odbor Obdine Vransko (odslej NO) je od obdinske uprave prejel zahtevane podatke o
Stevilu sej NO, o viSini finandnih sredstev v proradunu obdine Vransko za delovanje NO ter o
dinamiki in vi5ini izplatila sejnin za leta 2014-2018 (mandat). Podatke smo prejeli v pisni (s
priporodeno po5iljko) in elektronski obliki, s podpisom Zupana.

Iz predloZenih podatkov izhaja:

V letu 2015 je NO imel 11 sej, vkljudno s konstitutivno sejo. V proradunu je bilo za to leto

namenjenih 1.000 €, s sprejetjem rebalansa je bil znesek povedan na 5.525,20 €. Na osnovi Stevila

sej je NO porabil 4.953,26 €. Iz navedenega rzhaja, da NO pri svojem delu ni porabil vseh

namenjenih sredstev zaleto 2015. Neporabljenih je ostalo 571194 C.

V letu 2016 NO ni imel nobene seje (zaradi osebnih obveznosti dlanov NO). V proradunu je zato
leto bilo namenjenih 7.618,02 €. Ker ni bilo sej NO, je torej celoten znesek ostal neporabljen.

V letu 2017 je NO imel 7 sej. V proradunu jebilo zatoleto namenjenih 7.618,02 €. Na osnovi

Stevila sej je NO porabil 3.504,15 €. Neporabljenih je ostalo 4.113,87 €.

Vletu2018 jeNOimel 27 sej (vkljudnozdana5njo,tj.44. sejo).Vproradunujebilo zatoleto
namenjenih 7.618,02 €, s sprejetjem rebalansa je bil znesek povedan na 9.516,37 €. Na osnovi

Stevila sej, je htpan odredil izplalala do zneska 9.335,07 €, kar ne zadoSda zaizplalilovseh2T
opravljenih sej dlanom NO. Ker izplaiila sejnin dlanom NO potekajo tudi z dvomesednim

zamikom, smo v septembru 2018 ugotovili, da vsi dlani NO nismo prejeli izpladil za isto Stevilo

sej (predsednica NO, Ze od 32. seje ne prejema izplaEila sejnin). Zupar, pojasnjuje, da je

posamezni dlan NO upraviden le do zneska 7,5o/o od Zupanove letne bruto plade, brez dodatka za



minulo delo. V letu 2018 je ta znesek v viSini 3.172,125 € bruto na dlana NO, kar za tri dlane

znese 9.516,38 €. Glede na dejansko Stevilo sej, obdina dolguje predsednici NO 2.962,10 € in
dlanu NO 617,62 € (od 39. seje dalje). Dolg za neizplatane sejnine (brez dana5nje sejnine), zna5a

3.579,72 €.

Vsi zgoraj navedeni zneski so v bruto vrednosti, izplaEila sejnin so primerno manjla v neto

znesku.

Pri pregledu dinamike izpladila sejnin dlanom NO smo ugotovili, da je bila v letu 2015 dlanu

Janezu Lencl, izplatana tudi sejnina za tdeleLbo na slavnostni seji. ilan NO Janez Lencl, je bil
nad tem izpladilom zaduden, saj do tega primera tak5na praksa ni bila obidajna, ne pred letom

2015, ne po tem letu. Tudi po letu 2015 je bil (Janez Lencl) prisoten na slavnostni seji, pa ni dobil

izpladila za slavnostno sejo. Osebno ni zahteval izplalila za slavnostno sejo v letu 2015, saj se

obidajno sejnine izpladujejo na osnovi liste prisotnosti, kjer dlani NO z lastnorodnim podpisom

potrdijo pdsotnost na seji. To je podlaga za izpla(,ilo sejnin. V primeru slavnostne seje, pa se taka

lista prisotnosti ne vodi in tudi v letu 2015 ni nikjer lastnorodnega podpisa, kjer bi zahteval

izpladilo za prisotnost na slavnostni seji. Ker je dinamika izpladila sejnin z zamikom in tudi vdasih

za ved sej skupaj in ker ni bila praksa, da se za prisotnost na slavnostnih sejah izplada sejnina,

Janez Lencl tega, da gre za izpladilo za prisotnost na slavnostni seji, ni prepoznal. Janez Lencl, kot
dlan NO ne Zeli, da se mu izplada sejnina za prisotnost na slavnostni seji leta 2015, in bo sejnino

izpladano v letu 2015 r,rnil v obdinski proradun z nakazilom na TRR, ali pajo nakazal humanitami

organizaciji (Rded KriZ, Karitas).

NO je v letu 2018, ko se mu izteka mandat, Zelel v celoti opraviti svoje delo, zato je opravil tudi
pregled zakljudnih radunov obdine Vransko za leto 2015 in2016, zakljudnega raduna za leto 2017.

V tekodem letu 201 8 smo opravili 5e nadzor nad financiranjem dru5tev za lelo 2017 . Vsa porodila

in vsi zapisniki sej so dostopni na spletni strani obdine na naslednji povezavi

https ://www.vransko. si/obcina-vransko-2/nadzomi-odbor/.

V mandatu delovanja NO v obdobju 2014-2018 je bilo v proradunu obdine Vransko za delovanje

nadzomega odbora namenjeno 30.277 ,61 €, dejansko porabljenih oziroma izpladanih pa 17 .792,48

€. Neporabljenih je ostalo 12.485,13 €. Ker je NO v svojem mandatu opravil obveznosti, ki se od

njega pridakujejo in zato ni porabil vseh namenjenih finandnih sredstev za delovanje NO v
mandatu, dlani NO pridakujemo, da bodo izplad,ane vse sejnine, ki so bile v tem mandatu

opravljene. Se posebej zato, kerje bil v letu 2014 sprejet proradun in za delovanje NO v prvi fazi

namenjenih 8.100 €, v kasnejSih letih pa je bilo za delovanje NO v proradunu namenjeno manj

finandnih sredstev.

S stali5dem Zupana o vi5ini sejnine, ki dlanu NO pripada na letni ravni, se ne strinjamo. Saj

namred 34.a dlen Zakona o lokalni samoupravi predpisuje vi5ino sejnin za obdinske funkcionarje
(Zupan, dlane obdinskega sveta, podZupan), ne pa za dlane Nadzomega odbora, ker niso obdinski

funkciona{i. lz tega izhaja, da omejitev vi5ine izpladila sejnin v vi5ini 7 ,5 Vo brulto plade Zupana

na letni ravni, za dlane nadzornega odbora ne velja.

NO je sprejel sklep, da se s porodilom od delu v mandatu 2014-2018 obravnavanim na 44. redni

seji NO, seznani tudi novoizvoljeni Obdinski svet obdine Vransko.



Poroiilo o delu NO je bilo soglasno sprejeto.

K 2. Toiki

V skladu z 32. dlenom veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, so dlani NO sprejeli sklep, da

pristojne organe (Radunsko sodi5de, Ministrstvo zajavno upravo, In5pektoratu za delo) obvestijo o

huj5ih nepravilnostih, ki jih je NO, v letu 2018 ugotovil pi izvajanj,t nadzora porabe proradunskih

sredstev v letu 2017.

Sejaje bila zakljudena ob 19.40 uri.
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