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

Datum: 9. 12. 2015
Številka: 032-006/2015

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
Športni zvezi Ruše za leto 2014
1.

POVZETEK
Nadzorni odbor Občine Ruše je na podlagi sklepa o nadzoru št. 032 006/2015, z dne
23.04.2015, izvedel nadzor pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev v
Športni 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:

Športna zveza Ruše
Trg vstaje 3
2342 Ruše

Prisotni s strani organa: Mojca Potrč, sekretarka Športne zveze Ruše

3.

Vsebina nadzora:

Pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev v
Športni zvezi Ruše za leto 2014

Datum nadzora:

13.05.2015 (18:00 – 18:40)

UVOD
Športna zveza Ruše (ŠZR), organizirana kot društvo (zveza društev), ustanovljena
22.6.1993, združuje športne organizacije, ki delujejo na področju občine Ruše. Organi
Športne zveze Ruše so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.
Predsednik in zakoniti zastopnik od 27.02.2015 je Matjaž Vodušek.
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Nadzorni odbor Občine Ruše
Naloge delovanja ŠZR so:

 usklajevanje finančnih potreb in enotno nastopanje do proračunskih sredstev;
 organizacija izobraževanja športnih kadrov za potrebe športnih društev, v okviru
razpoložljivih možnosti;
 sodelovanje na javnih razpisih za pridobitev sredstev za financiranje športnih
programov;
 zastopanje svojih članic pri zadevah skupnega pomena;
 sodelovanje pri predlogih pravilnikov za vrednotenje programov športa in pri izvajanju
financiranja teh programov;
 sodelovanje pri idejnih zasnovah in pri gradnji novih športnih objektov na občinski
ravni in širšem področju;
 zastopanje članic nasproti OKS- ZŠZ in drugim športnim organizacijam na regijski in
državni ravni;
 organiziranje večjih športno- rekreativnih prireditev na občinski ravni ali širšem
področju.
Odgovorna oseba v času opravljanja nadzora je Matjaž Vodušek. Odgovorna oseba v
času, na katerega se nanaša nadzor (leto 2014), je Ljubo Germič.
Sodelovanje predstavnika športne zveze 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. 032 006/2015.
Nadzor je bil opravljen z namenom in ciljem določitve pravilnosti in smotrnosti porabe
proračunskih sredstev za leto 2014.
Na sedežu organa (Trg vstaje 3, 2342 Ruše) je bila pregledana naslednja
dokumentacija:





4.

Kompletna evidenca prejetih računov za leto 2014,
Kompletna evidenca bančnih izpiskov za leto 2014,
Bilanca stanja,
Zaključno finančno poročilo za leto 2014.

UGOTOVITVENI DEL
Pomembna odstopanja niso bila ugotovljena.
Pri pregledu evidence računov je bilo ugotovljeno, da je račun št. 543773/14, izdajatelja
Hervis d.o.o., z datumom 7. 2. 2013, v znesku 1.260,00 Eur, knjižen pri odhodkih v letu
2014 (z dnem 6.2.2014).
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Nadzorni odbor Občine Ruše
Športna zveza Ruše poda dodatno obrazložitev glede zgoraj navedenega računa:
Predmetni račun je izdajatelj (Hervis d.o.o.) napačno datiral. Izdajatelj bo račun popravil
in ga poslal organu.

5.

KONČNO MNENJE IN PRIPOROČILA
Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da Športna zveza Ruše posluje skladno s pravnimi akti,
uporabljenimi kot podlaga za opravljanje nadzora. Poraba občinskih proračunskih
sredstev je načeloma gospodarna.

PRIPOROČILA:
Z namenom nadaljnje racionalizacije stroškov NO Ruše predlaga, da se pri ponudnikih
storitev telefona in interneta, pridobijo nove ponudbe in sklenejo ugodnejša naročniška
razmerja, z upoštevanjem morebitnih pogodbenih zavez iz obstoječih razmerij. Rok za
izvedbo priporočila je do poteka obstoječe vezave.
Športna zveza Ruše je v odzivnem poročilu, z dne 29. 9. 2015 akceptirala priporočilo
Nadzornega odbora s pripombo, da bo priporočilo lahko realizirala šele po poteku
obstoječe pogodbene vezave. Predčasna prekinitev pogodbe z obstoječim operaterjem
ima za posledico dodatne stroške (polna cena telefonskega aparata)

Predsednik NO Občine Ruše
Hubert Ketiš
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