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Z A P I S N I K 
 

4. redne seje  Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v ponedeljek,  
4. aprila 2011 ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

 
PRISOTNI: Boris TOMAZIN, Klemen SRNA, Marko MEŢNAR, mag. Andrej ŠMID. 
ODSOTNA: Marija BERLOT. 
ZAPISNIK: Dalja MALI. 
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika  3. seje z dne 23/3-2011, 

2. Pregled in realizacija sklepov s 3. seje NO dne 23/3-2011, 

3. Priprava poročila o pregledu ZR proračuna Občine Trţič za leto 2010, 

4. Razrešitev Marije BERLOT s funkcije predsednice in članice Nadzornega odbora 
Občine Trţič, 

5. Razno. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 

 
K 1. točki:       Potrditev zapisnika  3. redne seje z dne 23/3-2011 
 
Pripomb na zapisnik 3. redne seje z dne 23/3-2011 ni bilo. Zato je podpredsednik Boris 
TOMAZIN dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 13-4-1: 
Sprejme se zapisnik 3. redne seje nadzornega odbora z dne 23/3-2011. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 2. točki:       Pregled in realizacija sklepov s 3. seje NO dne 23/3-2011 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 3. redne seje z dne 23/3-2011 in na 
dokument niso imeli pripomb. Boris TOMAZIN je zato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 14-4-2: 
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 3. redni seji  dne 
23/3-2011. 
 
 

http://www.trzic.si/


 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 3. točki:       Priprava poročila o pregledu ZR proračuna Občine Tržič za leto 2010 
 
Člani so poročali o pregledu, ki so ga opravili, predstavili so svoje ugotovitve in dodatna 
vprašanja, ki so jih naslovili na občinsko upravo. Povedali so, da so bili nekateri odgovori 
zadovoljivi, nekateri nepopolni, na posamezna vprašanja pa niso prejeli odgovorov. 
Vsi člani so se strinjali, da so v nekaterih primerih obrazloţitve neprimerne. Nekatere, 
vrednostno gledano, manjše proračunske postavke so obrazloţene zelo obseţno, nekatere 
večje proračunske postavke pa imajo zelo skromne in pomanjkljive obrazloţitve. Še posebej so 
skromne obrazloţitve odhodkov v splošnem delu zaključnega računa. 
V celotnem zaključnem računu ni moţno najti primerjav med realizacijo 2010 in realizacijami za 
pretekla leta. Enako pomanjkljivost je ugotovil ţe nadzorni odbor v prejšnji sestavi, ki je s tem v 
zvezi občinski upravi podal ustrezna priporočila, ki pa jih občinska uprava pri pripravi ZR 
proračuna za leto 2010 ni upoštevala. Nadalje so ugotovili, da načrtovanje prihodkov od prodaje 
premoţenja ni bilo realno in da se tak trend pojavlja ţe več let. Imeli so pripombe glede 
neustreznega planiranja porabe sredstev po posameznih proračunskih postavkah, predvsem pa 
niso bili realno planirani stroški po posameznih kontih. Člani so pri pregledu pogrešali 
obrazloţitve v primerih bistveno manjše realizacije od veljavnega proračuna. 
Na koncu je bil sprejet dogovor, da se oblikuje končno poročilo, ki ga bodo pred oddajo še 
enkrat pregledali vsi člani NO. Pri oblikovanju končnega poročila se bodo upoštevale določbe 
Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS 23/2009). 
Po zaključeni razpravi je podpredsednik Boris TOMAZIN dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 15-4-3: 
Člani nadzornega odbora sprejmejo poročilo o pregledu Zaključnega računa proračuna 
Občine Tržič za leto 2010 in ga posredujejo članom občinskega sveta v obravnavo. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
K 4. točki:       Razrešitev Marije BERLOT s funkcije predsednice in članice 

Nadzornega odbora Občine Tržič 
 
Podpredsednik NO Boris TOMAZIN je ostalim članom posredoval obvestilo KMVVI, ki je 
nadzorni odbor obvestilo, da ni pristojno za odločanje o razrešitvi predsednice in članice NO 
Marije BERLOT. Nadzorni odbor mora, skladno z 32. a členom Zakona o lokalni samoupravi 
sam predlagati razrešitev člana nadzornega odbora občinskemu svetu. Zato je po krajši 
razpravi dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 16-4-4: 
Nadzorni odbor Občine Trţič daje občinskemu svetu predlog o razrešitvi Marije BERLOT s 
funkcije članice in predsednice NO Občine Trţič. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
Zapisala Boris TOMAZIN 

  

Dalja MALI podpredsednik 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

 


