OBČINA RUŠE
NADZORNI ODBOR OBČINE RUŠE
Trg vstaje 11, 2342 Ruše; Tel. 02/669 06 40; Fax: 02/669 06 54; obcina@ruse.si; www.ruse.si

__________________________________________________________________________
Številka: 032 0029/2018-4
Datum: 17. 5. 2019
SKRAJŠAN ZAPIS
4. redne seje Nadzornega odbora Občine Ruše, ki je bila v ponedeljek, 13. 5. 2019,
ob 18. uri v prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše
Prisotni: Zdenko Štraus, Jože Babič, Marjan Viher, 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
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SJE
Predsedujoči je dal skrajšan zapis 3. redne seje v obravnavno in potrditev.
V razpravo so se vključili vsi člani odbora.
Razprava je med drugim tekla o roku izdelave zapisnika, glede na to, da si člani na seji sami
ne zapisujejo in o zvočnem snemanju seje.
Ob zaključku razprave so člani odbora soglašali, da se osnutek zapisnika pošlje vsem članom
odbora čim prej in da se seje zvočno snemajo ter prešli h glasovanju.
Nadzorni odbor je s 4 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel
SKLEP št. 1:
Nadzorni odbor Občine Ruše soglaša, da se seje zvočno snemajo. Zvočni posnetek se
hrani do naslednje seje, do potrditve skrajšanega zapisnika.
Nadzorni odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel naslednja sklepa:
SKLEP št. 2:
Skrajšan zapisnik se posreduje članom NO čim prej.
SKLEP št. 3:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi Skrajšan zapis 3. redne seje, z dne 19. 3. 2019.
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AD/3
OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsedujoči je dal v obravnavo in sprejem predlagani
DNEVNI RED:
1. Pričetek seje
- ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sprejem osnutka Poročila o nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe
sredstev finančnega načrta in zaključnega računa Javnega zavoda CEZAM za leto 2018
5. Sklep o nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe proračuna in zaključnega računa Občine
Ruše za leto 2018 in razdelitev nalog
6. Razno
Matjaž Mihelak je predlagal, da se v bodoče 2. in 3. točka dnevnega reda zamenjata, tako da
se pod 2. točko obravnava in sprejme dnevni red in pod 3. točko pregled realizacije sklepov in
potrditev zapisnika prejšnje seje. S predlogom so ostali člani NO soglašali.
Nadzorni odbor je soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 4:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi predlagani dnevni red.

AD/4
OBRAVNAVA IN SPREJEM OSNUTKA POROČILA O NADZORU PRAVILNOST IN
SMOTRNOST PORABE SREDSTEV FINANČNEGA NAČRTA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA
JAVNEGA ZAVODA CEZAM ZA LETO 2018
Nadzorni odbor je na predlog predsedujočega obravnaval osnutek poročila o nadzoru
CEZAM-a za leto 2018 in skozi razpravo predebatiral vsebinski del od točke do točke glede
na to, da je nadzor skupinsko delo članov odbora.
Po zaključeni razpravi je nadzorni odbor soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejel
SKLEP št. 5:
Člani Nadzornega odbora Občine Ruše se dogovorijo naslednje:
1. Predsedujoči pripravi čistopis osnutka poročila s tem, da se upoštevajo vse
pripombe iz razprave.
2. Nadzorni odbor potrdi čistopis osnutka poročila o nadzoru Pravilnost in smotrnost
porabe sredstev finančnega načrta in zaključnega računa Javnega zavoda CEZAM
za leto 2018 na korespondenčni seji.
3. Odzivno poročilo se pošlje nadzorovanemu organu, da poda v roku 15 dni odzivno
poročilo.

AD/5
SKLEP O NADZORU PRAVILNOST IN SMOTRNOST PORABE PRORAČUNA IN
ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2018 IN RAZDELITEV NALOG
Nadzorni odbor se je informiral o področjih nadzora občine in sprejel naslednji
SKLEP št. 6:
Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi sklep o nadzoru Občine Ruše za leto 2018 in opravi
razdelitev nalog na naslednji seji.
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AD/6
RAZNO
Razprave ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 22.10.
Zapisnikarica:
Olga Malec

Predsednik NO:
Jožef Babič
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