NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0004/2011-531
Datum: 5/12-2011

ZAPISNIK
11. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
30. novembra 2011 ob 18.00 uri v veliki sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Klemen SRNA, Marko
MEŽNAR, mag. Dragan MANJULOV.
ZAPISNIK: Alenka BRADAČ
Predsednica Alenka BRADAČ je pozdravila vse prisotne in dala v razpravo dnevni red 11.
redne seje nadzornega odbora. Razprave ni bilo, zato je dala na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
DNEVNI RED:

1. Obravnava osnutka proračuna občine Tržič za leto 2012,
2. Skupna služba notranje revizije Kranj.
K 1. točki:

Obravnava osnutka proračuna občine Tržič za leto 2012

Člani nadzornega odbora so razpravljali o osnutku proračuna za leto 2012, ki je bil sprejet na
seji občinskega sveta dne 24/11-2011. Po številnih razpravah je bil izdelan spisek pripomb,
vprašanj in zahtev za dopolnitev na sprejete dokumente. Na splošno nadzorni odbor ugotavlja,
da pri izdelavi proračuna za 2012 niso bile upoštevane pripombe, ki so bile dane pri pregledu
proračuna za 2012. Marsikatera izmed proračunskih postavk ni ustrezno pojasnjena. Po
končani razpravi je bil na glasovanje dan naslednji sklep:
PREDLOG SKLEPA 43-11-1:
Spisek pripomb, vprašanj in zahtev po dodatnih pojasnilih se pošlje na občinsko upravo.
Za zahtevo, ki se nanaša na dopolnitev proračunskih postavk z oceno realizacije do
konca 2011, se postavi rok 6/12-2011, za ostale pa do 9/12-2011. Na naslednjo sejo NO se
povabi tudi člane občinske uprave, ki so udeleženi in odgovorni za izdelavo proračuna.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 2. točki:

Skupna služba notranje revizije Kranj

Predsednica Alenka BRADAČ je člane nadzornega odbora seznanila, da je bila v kontaktu z
revizorko Skupne službe notranje revizije Kranj, gospo Miro Starc. Omenjena služba letnega
plana revizij za 2012 še nima. Pripravljeni so se udeležiti naslednje seje NO občine Tržič.
Glasovanja v tej točki ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19:45 uri.

Zapisala
Alenka BRADAČ

Alenka BRADAČ
predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič

