OBČINA RUŠE
NADZORNI ODBOR OBČINE RUŠE
Trg vstaje 11, 2342 Ruše
Tel. 02/669 06 49; Fax: 02/669 06 54; e-naslov: olga.malec@ruse.si; www.ruse.si

__________________________________________________________________________
Številka: 032 0030/2014-27
Datum: 4. 6. 2018

SKRAJŠAN ZAPIS
27. redne seje Nadzornega odbora Občine Ruše, ki je bila v četrtek, 31. 5. 2018,
ob 19. uri v prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše
Prisotni: Robert Leva, Drago Pečnik, Matjaž Mihelak
Odsotni: Andrej Režonja, Mitja Mavrič (oba opravičeno)
Zapisnikarica: Olga Malec

AD/1
PRIČETEK SEJE: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora Občine Ruše Robert Leva. Najprej je pozdravil
prisotne in ugotovil sklepčnost odbora.
Predsedujoči je ugotovil, da je Nadzorni odbor Občine Ruše sklepčen, saj so na seji
prisotni trije člani, kolikor 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 26. redne seje
4. Obravnava in potrditev Osnutka poročila o nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe
proračuna in zaključnega računa Občine Ruše za leto 2017
5. Obravnava osnutka Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ruše
6. Pobuda občinskega svetnika Jožefa Babiča
7. Razno
Pripomb na dnevni red ni bilo.
Nadzorni odbor je soglasno (s 3 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 26. REDNE SEJE
Predsedujoči je podal pregled realizacije sklepov prejšnje seje in ugotovil, da so vsi sklepi
realiziran, oz. so v realizaciji. Zapisnik je nato dal v razpravo in sprejem.

Razprave ni bilo.
Nadzorni odbor je soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 2:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi zapisnik 26. redne seje.

AD/4
OBRAVNAVA IN POTRDITEV OSNUTKA POROČILA O NADZORU PRAVILNOST IN
SMOTRNOST PORABE PRORAČUNA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE RUŠE ZA
LETO 2017
Člani odbora so obravnavali Osnutek poročila o nadzoru Občine Ruše.
V razpravi, v katero so se vključili vsi člani odbora so med drugim soglašali, da so pri stroških
informiranja velika odstopanja v primerjavi s prejšnjimi leti. Sodelovanje nadzorovanega
organa pri opravljanju nadzora je bilo korektno.
Po krajši razpravi je nadzorni odbor soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 3:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi Osnutek poročila o nadzoru Pravilnost in
smotrnost porabe proračuna in zaključnega računa Občine Ruše za leto 2017.
Osnutek poročila se pošlje nadzorovanemu organu.

AD/5
OBRAVNAVA OSNUTKA POSLOVNIKA NADZORNEGA ODBORA OBČINE RUŠE
Člani nadzornega odbora so se seznanili z osnutkom novega Poslovnika nadzornega odbora
Občine Ruše. Soglašali so, da ga bodo podrobno po členih obravnavali na naslednji seji, ko
bodo prisotni vsi člani odbora.

AD/6
POBUDA OBČINSKEGA SVETNIKA JOŽEFA BABIČA
Člani odbora so se seznanili s dopisom občinskega svetnika Jožefa Babiča, z dne 14. 5.
2018, v katerem daje pobudo za nadzor financiranja nekaterih ključnih projektov v obdobju
2016/2017.
V razpravo so se vključili vsi člani odbora. Razpravljali so o naslednjem:
- Nadzorni odbor je pri svojem delu samostojen in neodvisen (4. člen Poslovnika NO),
- Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela v letnem planu dela (9. člen
Poslovnika NO)
- Glede na to, da Nadzorni odbor še ni dokončal niti enega od nadzorov, ki so zakonsko
določeni, in glede na to, da zaključi z delom v tem mandatu že meseca oktobra, ni pogojev,
da si naloži še dodatno delo.

2

Po zaključeni razpravi je nadzorni odbor soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 4:
Nadzorni odbor Občine Ruše naloži predsedniku, da pripravi v tem smislu odgovor za
g. Babiča.

AD/7
RAZNO
Člani odbora so se dogovorili, da bo naslednja seja NO predvidoma v torek, 19. 5. 2018.
Seja je bila zaključena ob 19.45.

Zapisnikarica:
Olga Malec

Predsednik NO:
Robert Leva
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