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

__________________________________________________________________________
Številka: 032 0029/2018-11
Datum: 11. 2. 2020
SKRAJŠAN ZAPIS
11. redne seje Nadzornega odbora Občine Ruše, ki je bila v ponedeljek, 10. 2. 2020,
ob 18. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše
Prisotni: Jože Babič, Marjan Viher, Zdenko Štraus, Urška Bolčina
Odsotni: Matjaž Mihelak (oprav.)
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 so na seji
prisotni štirje člani od petih, koliko odbor šteje, zato lahko nadaljuje z delom in
veljavno sklepa.

AD/2
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoči je dal v obravnavo in sprejem predlagani
DNEVNI RED:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje
4. Letno poročilo o delu nadzornega odbora Občine Ruše za leto 2019
5. Obravnava in potrditev finančnega načrta Nadzornega odbora Občine Ruše za leto 2020
6. Sklep o nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe proračuna in zaključnega računa
proračuna Občine Ruše za leto 2019 in razdelitev nalog za posamezne nadzore
7. Obravnava predloga za posredovanje končnega Poročila o nadzoru Občine Ruše za leto
2018 drugim organom
8. Razno
Razprave ni bilo.
Nadzorni odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 1:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi predlagani dnevni red.
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AD/3
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE
Predsedujoči je naprej podal pregled realizacije sklepov 10. redne seje in nato skrajšan zapis
predložil v obravnavo in potrditev.
V razpravo so se vključili vsi člani odbora. Dogovorili so se naslednje:
- predsednika se zadolži, da ponovno pošlje končno poročilo o nadzoru CEZAM-a za leto
2018 na MJU glede na to, ker je bilo le-to prvotno poslano na napačen naslov.
- Marjan Viher je opozoril, da še vedno ni realiziran 4. sklep 8. redne seje, ki se nanaša na
pripravo manjkajoče dokumentacije za projekt Ustvarjanje športne platforme in
prepoznavnosti občine.
Nadzorni odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 2:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi Skrajšan zapis 10. redne seje, z dne 23. 12. 2019.

AD/4
LETNO POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE RUŠE ZA LETO 2019
Predsedujoč je podal uvodno obrazložitev h gradivu. Po njegovi oceni so v poročilu zajete
najpomembnejše ugotovitve pri opravljenih nadzorih.
V razpravo so se vključili vsi člani odbora. Bili so mnenja, da predsednik letno poročilo še
dopolni s podatki v določenih segmentih.
Po zaključeni razpravi je nadzorni odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 3:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine
Ruše v letu 2019 s popravki iz razprave.

AD/5
OBRAVNAVA IN POTRDITEV FINANČNEGA NAČRTA NADZORNEGA ODBORA OBČINE
RUŠE ZA LETO 2020
Predsedujoči je poročal, da je vodstvu občine posredoval pobudo za povečanje sredstev za
delovanje NO in prejel odgovor, da predlog v proračunu za leto 2020 ni upoštevan. Obstaja
pa možnost, da se predlog upošteva pri rebalansu proračuna za leto 2020.
Na osnovi navedenega je predsedujoči predlagal, da odbor potrdi finančni plan v obliki, kot je
bil prvotno predlagan.
Nadzorni odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 4:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi Finančni načrt NO Občine Ruše za leto 2020.

AD/6
SKLEP O NADZORU PRAVILNOST IN SMOTRNOST PORABE PRORAČUNA IN
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2019
TER RAZDELITEV NALOG ZA POSAMEZNE NADZORE
Nadzorni odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 5:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi Sklep o nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe
proračuna in zaključnega računa proračuna Občine Ruše za leto 2019.
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Razdelitev nalog za posamezne nadzore:
Zdenko Štraus bo pregledal: Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, realizacijo
letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in inventuro premoženja.
Marjan Viher bo pregledal: davčne prihodke – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2019.
Urška Bolčina bo pregledala: neposredne transfere in namensko porabo sredstev proračuna.
Matjaž Mihelak bo opravil nadzor: izdatki za informiranje in nakazila DPM.
Ob zaključku te točke so se člani odbora dogovorili naslednje:
- člani odbora oddajo predsedniku osnutke delnih nadzorov do 10. 4. 2020.
- predsednik pripravi osnutek poročila o nadzoru občine do 15. 4. 2020.
- naslednja seje NO bo predvidoma v ponedeljek, 20. 4. 2020.

AD/7
OBRAVNAVA PREDLOGA ZA POSREDOVANJE KONČNEGA POROČILA O NADZORU
OBČINE RUŠE ZA LETO 2018 DRUGIM ORGANOM
Nadzorni odbora je obravnaval predlog člana odbora, da se končno poročilo o nadzoru
občine za leto 2018 dodatno pošlje še nekaterim drugim organom.
Po zaključeni razpravi je nadzorni odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 6:
Nadzorni odbor sprejme sklep, da se končno Poročilo o nadzoru porabe proračuna in
Zaključnega računa proračuna Občine Ruše za leto 2018 posreduje na naslednje
naslove: Urad za nadzor proračuna, Inšpektorat RS za delo in Policijska uprava
Maribor.

AD/8
RAZNO
Pod točko razno je predsedujoči člane NO informiral o izsledkih notranje revizije občine za
leto 2018.
Seja je bila zaključena ob 19.55.

Zapisnikarica:

Predsednik NO:

Olga Malec

Jožef Babič
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