Nadzorni odbor Občine Ruše
NADZORNI ODBOR OBČINE RUŠE
Trg vstaje 11
2342 RUŠE

Datum: 9. 12. 2015
Številka: 032-0005/2015

Na podlagi 42. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slov. občin, št. 25/2011, 34/2012)
in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ruše je Nadzorni odbor Občine Ruše na
svoji 7. seji, dne 9. 12. 2015, sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
Pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev v Gasilski zvezi Ruše
za leto 2014
1.

POVZETEK
Nadzorni odbor Občine Ruše je na podlagi sklepa o nadzoru št. 032 005/2015, z dne
23. 4. 2015, izvedel nadzor pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v
Gasilski zvezi Ruše za leto 2014. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

2.

PODATKI O NADZORU
Izvajalca nadzora:

Drago Pečnik, Mitja Mavrič

Organ, kjer se je opravljal nadzor:

Gasilska zveza Ruše
Kidričeva ulica 3, 2342 Ruše

Prisotni s strani organa:

Jožef Urleb, predsednik GZ Ruše
Karl Lampreht, tajnik GZ Ruše

Vsebina nadzora: Pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev
za leto 2014
Datum nadzora: 14. 5. 2015 (18:00 – 19:00)

3.

UVOD

Gasilska zveza Ruše (GZ Ruše), organizirana kot društvo (zveza društev), je nastala leta
1983. V njej so včlanjena prostovoljna gasilska društva iz občin Ruše, Lovrenc na Pohorju in
Selnica ob Dravi. Skupaj je v zvezi šest društev. Organi GZ Ruše so: skupščina, upravni
odbor, poveljstvo, nadzorni odbor.
Gasilska zveza Ruše opravlja za vključena društva naslednje naloge:
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nudi strokovno pomoč društvom pri njihovem delu,
organizira strokovno usposabljanje gasilcev,
organizira gasilska tekmovanja,
pospešuje delo mladine, članic in veteranov,
skrbi za zavarovanje članstva, vozil in premoženja.

Gasilska zveza Ruše se financira iz proračuna občine, lastnih prihodkov ne ustvarja.
Odgovorna oseba v času opravljanja nadzora je Jožef Urleb. Odgovorna oseba v času, na
katerega se nanaša nadzor (leto 2014), je Anita Mally.
Sodelovanje predstavnikov GZ Ruše med opravljanjem nadzora je bilo zgledno.
Pravna podlaga za opravljanje nadzora:






Zakon o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 94/07, 27/08,
76/08, 79/09, 51/10),
Zakon o društvih – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 61/06, 58/09, 39/11),
Statut Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2011),
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ruše, št. 032 1/2012,
Sklep NO Ruše o nadzoru št. 032 005/2015.

Nadzor je bil opravljen z namenom in ciljem določitve pravilnosti in smotrnosti porabe
proračunskih sredstev za leto 2014.
Na sedežu organa (Kidričeva ulica 3, 2342 Ruše) je bila pregledana naslednja
dokumentacija:






Kompletna evidenca prejetih računov za leto 2014,
Kompletna evidenca bančnih izpiskov za leto 2014,
Bilanca stanja,
Zaključno finančno poročilo za leto 2014.
In naknadno: Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v občini Ruše z dne
16.01.2014 in Aneks št. 1 z dne 16.01.2014

4. UGOTOVITVENI DEL
Pomembnejša odstopanja niso bila ugotovljena.
Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da Gasilska zveza Ruše posluje skladno s pravnimi akti,
uporabljenimi kot podlaga za opravljanje nadzora. Poraba prejetih občinskih proračunskih
sredstev je načeloma gospodarna, pripombe so podane v priporočilih.
Pri finančnem poslovanju ugotavljamo, da stroški niso razmejeni tako, da bi bilo jasno
razvidno, da se prihodki s strani proračuna Občine Ruše namenjajo izključno za PG društva
iz Občine Ruše.
V pogodbi o opravljanju javne gospodarske službe prav tako ni zapisano, da bi se sredstva,
ki so dodeljena s strani proračuna Občine Ruše, morala porabiti izključno za financiranje
PGD iz naše občine. V pogodbi prav tako ni posebej navedeno, da bi se vodila ločena
evidenca porabe sredstev po občinah. Na tej osnovi je NO mnenja, da Gasilska zveza Ruše
ni kršila pogodbe.
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Priporočila:
1. V zvezi z zavarovalnimi premijami NO predlaga, da se ob poteku trenutno veljavnih
zavarovalnih polic pridobijo ponudbe več zavarovalnic, pri čemer se najugodnejša
ponudba uporabi kot izhodišče za nadaljnja pogajanja oz. sklenitev pogodb. Rok
izvedbe priporočila je vezan na iztek trenutno veljavnih polic.
2. Glede na nekatere stroške, ki so nesorazmerni glede na dejavnost gasilske zveze,
predvsem pa se to nanaša na: stroške telefona, stroške uporabe interneta in stroške
računovodskih storitev (glede na obseg računovodske dokumentacije), je NO mnenja,
da jih je potrebno v racionalizirati. Rok izvedbe priporočila do konca leta 2015.
3. NO bo občinsko upravo posebej opozoril na potrebo po pogodbeni opredelitvi ločenih
evidenc prejetih in porabljenih proračunskih sredstev po posameznih občinah in PG
društvih.

Gasilska zveza Ruše je v Odzivnem poročilu z dne 01.10.2015, jpriporočilo pod točko 2. že
upoštevala. Drugih pripomb ni podala.

Predsednik NO Občine Ruše
Hubert Ketiš
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