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 0029/2018-9
Datum: 29. 11. 2019
SKRAJŠAN ZAPIS
9. redne seje Nadzornega odbora Občine Ruše, ki je bila v ponedeljek, 25. 11. 2019,
ob 18. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše
Prisotni: Jože Babič, Marjan Viher, Zdenko Štraus, Urška Bolčina, Matjaž Mihelak
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
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 8. redne seje
4. Obravnava in sprejem končnega poročila o nadzoru Pravilnosti in smotrnosti
porabe sredstev proračuna in zaključnega računa proračuna Občine Ruše za leto 2018
5. Izplačilo sredstev za opravljeni nadzor Občine za leto 2018
6. Razno
Razprave ni bilo.
Nadzorni odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 1:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi predlagani dnevni red.

AD/3
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE
Predsedujoči je podal pregled realizacije sklepov prejšnje seje.
V razpravo se je vključil Marjan Viher. Pripomnil je, da skrajšan zapis ne vsebuje sklepa, ki
ga je na 8. sej predlagal in sicer, da Občina pripravi manjkajočo dokumentacijo glede novih
zaposlitev po projektu LAS v roku enega meseca.
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Predsednik je odgovoril, da je predlagano vsebino sklepa vključil v končno poročilo v
poglavje Priporočila in pobude. Člani komisije so bili enotnega mnenja, da mora biti sklep, o
katerem so glasovali, v zapisniku.
Nadzorni odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 2:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi Skrajšan zapis 8. redne seje, z dne 18. 11. 2019, s
tem, da se dopolni z manjkajočim sklepom, ki glasi: Nadzorni odbor izda sklep
preveritve projekta »Ustvarjanje športne platforme in prepoznavnosti občine«, samo
za pregled dokumentacije v zvezi z novimi zaposlitvami takoj, ko bo občina dopolnila
omenjeno manjkajočo dokumentacijo. Rok izvedbe en mesec. O pripravi
dokumentacije občina obvesti nadzorni odbor.

AD/4
OBRAVNAVA IN SPREJEM KONČNEGA POROČILA O NADZORU PRAVILNOST IN
SMOTRNOST PORABE SREDSTEV PRORAČUNA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2018
Člani nadzornega odbora so obravnavali končno poročilo o nadzoru Občine za leto 2018, na
katero so imeli naslednje pripombe:
- v povzetku in priporočilih manjkajo priporočila in predlogi, ki jih je na 8. redni seji
podal (ustno in pisno) Marjan Viher in ki se vsebinsko nanašajo na ugotovitve.
- tekst končnega poročila je nepopoln, zato ga NO ne more potrditi, dokler ni narejen čistopis.
- Zdenko Štraus je predlagal, da se v končno poročilo dodatno vnesejo tudi njegovih sedem
priporočil in predlogov (priloga zapisnika).
Matjaž Mihelak je vprašal, zakaj Občina ni posredovala odzivnega poročila na vse ugotovitve,
ki jih je NO navedel v osnutku poročila o nadzoru Občine za leto 2018? Predsednika je prosil,
da to vprašanje še enkrat posreduje Občinski upravi v pisni obliki po e-pošti.
Po zaključeni razpravi je nadzorni odbor soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 3:
Predsednik pripravi čistopis končnega poročila o nadzoru Občine za leto 2018, ki se
potrdi na korespondenčni seji. V čistopisu končnega poročila se upoštevajo vse
pripombe iz razprave.
Korespondenčna seja bo potekala od srede, 27. 11. 2019 do četrtka, 28. 11. 2019, do 15.
ure.
AD/5
IZPLAČILO SREDSTEV ZA OPRAVLJENI NADZOR OBČINE ZA LETO 2018
Nadzorni odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 4:
Nadzorni odbor Občine Ruše soglaša, da se sredstva za opravljeni nadzor Občine za
leto 2018 izplačajo v enakem razmerju, kot se izplačujejo sejnine.
Sklep o izplačilu sredstev za opravljeni nadzor se potrdi na korespondenčni seji.
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AD/6
RAZNO
Člani odbora so se dogovorili, da bo naslednja seja NO predvidoma v ponedeljek, 9.
decembra 2019, ob 18. uri.
Seja je bila zaključena ob 19.25.
Zapisnikarica:
Olga Malec

Predsednik NO:
Jožef Babič
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