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 0029/2018-13
Datum: 10. 7. 2020
SKRAJŠAN ZAPIS
13. redne seje Nadzornega odbora Občine Ruše, ki je bila v ponedeljek, 6. 7. 2020,
ob 18. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše
Prisotni: Jože Babič, Marjan Viher, Zdenko Štraus, Matjaž Mihelak
Odsotni: Urška Bolčina, opr.
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.

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 12. redne seje
4. Osnutek poročila o nadzoru pravilnosti in smotrnosti porabe sredstev
proračuna in zaključnega računa proračuna Občine Ruše za leto 2019
5. Sklep o nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe sredstev finančnega načrta in
zaključnega računa Osnovne šole Janka Glazerja Ruše za 2019
- razdelitev nalog posameznim članov
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.

AD/3
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE
Predsedujoči je zapisnik 12. redne seje predložil v obravnavo in potrditev.
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V razpravo so se vključili vsi člani odbora.
Zdenko Štraus je opozoril, da v zapisniku manjka zapis, da se članom odbora posredujejo
kopije vseh dopisov, ki so bili poslani na določene državne organe in se nanašajo na nadzor
občine za leto 2018, kakor tudi kopije odgovorov teh organov.
Matjaž Mihelak je pri realizaciji sklepov poročal, da še ni zaključil delni nadzor glede
informiranja in poslovanja DPM. Poročilo o delnem nadzoru bo pripravil do petka, 10. 7.
2020.
Nadzorni odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel naslednja sklepa:
SKLEP št. 2:
Kopije dopisov, ki so bili posredovani na naslove določenih državnih organov v zvezi z
nadzorom občine za leto 2018, se pošljejo članom NO, kakor tudi odgovori le-teh.
SKLEP št. 3:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi Skrajšan zapis 12. redne seje, z dne 28. 5. 2020, z
dopolnitvijo iz razprave.

AD/4
OSNUTEK POROČILA O NADZORU PRAVILNOSTI IN SMOTRNOSTI PORABE
SREDSTEV PRORAČUNA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE RUŠE
ZA LETO 2019
Člana odbora Zdenko Štraus in Marjan Viher sta poročali o posamičnih nadzorih.
Nadzorni odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 4:
Nadzorni odbor Občine Ruše je pregledal osnutek poročila o nadzoru Pravilnost in
smotrnost porabe proračuna in zaključnega računa proračuna Občine Ruše za leto
2019, na katerega ima določene pripombe oz. dopolnitve.
Predsedujoči bo pripravil čistopis osnutka poročila do naslednje seje NO.

AD/5
SKLEP O NADZORU PRAVILNOST IN SMOTRNOST PORABE SREDSTEV FINANČNEGA
NAČRTA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE
ZA LETO 2019
Nadzorni odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 5:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi Sklep o nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe
sredstev finančnega načrta in zaključnega računa Osnovne šole Janka Glazerja Ruše
za leto 2019. Nadzor se bo izvajal v času od 15. 7. 2020 - 30. 9. 2020.
V nadaljevanju so se člani odbora dogovorili o razdelitvi nalog delnih nadzorov:
-

Matjaž Mihelak bo pregleda naročila blaga in storitev malih vrednosti in javna naročila.
Zdenko Štraus bo pregledal področje uporabe in evidence voznega parka javnega
zavoda.
Marjan Viher bo pregledal področje investicij in vzdrževanje.
Urška Bolčina bo pregledala odprte postavke javnega zavoda - izterjava in odpis
Člani NO oddajo osnutke delnih nadzorov do 15. 9. 2020.
Predsednik pripravi osnutek poročila do 20. 9. 2020.
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AD/6
RAZNO
Pod točko razno je predsedujoči člane NO informiral, da je v soboto, 11. 7. 2020, povabljen
na razgovor na Policijsko postajo Ruše glede prijave izvedbe projekta splava (del nadzora
občine za leto 2018).
Matjaža Mihelaka je zanimalo kakšni so pogledi članov NO glede izgradnje doma
starostnikov. Predlagal je, da NO spremlja dogajanja na tem področju.
Seja je bila zaključena ob 19.05.

Zapisnikarica:

Predsednik NO:

Olga Malec

Jožef Babič
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