NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015/(402)
Datum: 26.5.2016

ZAPISNIK
19. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
25.5. 2016 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Edvard
POLAJNAR, mag. Matjaž DOVŽAN
ZAPISNIK: Marjeta Maček
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nadaljevanje točke prekinjene 18. redne seje NO
Pregled zapisnika 18. redne seje
Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 18. redni seji
Pregled Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015
Sprejem osnutka poročila o pregledu javnega naročila –
večnamenske dvorane v Kovorju
Razno

Izgradnja

Predsednik NO, g. Boštjan Mešič je predlagal v sprejem dnevni red. Člani NO so sprejeli
naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki:

Nadaljevanje točke prekinjene 18. redne seje NO

Člani Nadzornega odbora so razpravljali o dogajanju ob obravnavi poročila o pregledu
poslovanja Bios na seji Občinskega sveta Občine Tržič, ki je bila dne 21.4.2016 in o dogodkih
pred to sejo. Ugotovili so, da so bile procesne nepravilnosti glede potrjevanja in vročanja
poročila o pregledu poslovanja Bios pogojene tudi z odsotnostjo g. Katarine Turk, ki je
zadolžena za administrativno podporo Nadzornemu odboru. Zaradi njene odsotnosti je bilo
obveščanje med Nadzornim odborom in Občino Tržič okrnjeno. Člani Nadzornega odbora so se
dogovorili, da bodo v prihodnje dosledno upoštevali s poslovnikom predvidene postopke in
časovne okvire pri svojem delu.
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K 2. točki:

Pregled zapisnika 18. redne seje

Člani NO so pregledali zapisnik 18. redne seje in razpravljali o pripombah na zapisnik, ki jih je
podal g. Matjaž Dolžan. Sklenili so, da se pripombe upoštevajo in potrdili zapisnik z vključenimi
pripombami.
PREDLOG SKLEPA 72-19-1:
Člani NO sprejmejo zapisnik 18. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne
4.5.2016.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:

3.

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 18. redni seji

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 18. redni seji in ugotovili, da so bili vsi
sklepi realizirani.
PREDLOG SKLEPA 73-19-2:
Sklepi, sprejeti na 18. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 4. točki:

Pregled Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015

Člani Nadzornega odbora so razpravljali o Zaključnem računu proračuna Občine Tržič za leto
2015 in izpostavili vprašanja glede slabe realizacije planiranih investicij, strukture poročila,
davčnih prihodkov, vzdrževanja otroških igrišč, realizacije predvidenih prodaj nepremičnin in
drugo. Dogovorili so se, da bo osnutek poročila pregledu o ZR pripravil g. Edvard Polajnar. V
kolikor se bodo pojavila dodatna vprašanja, jih bodo pisno naslovili na Občino Tržič.
PREDLOG SKLEPA 74-19-3:
G. Edvard Polajnar pripravi osnutek poročila o pregledu zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet
K 5. točki:
Sprejem osnutka poročila o pregledu javnega naročila – Izgradnja
večnamenske dvorane v Kovorju
Člani NO so pregledali osnutek poročila o pregledu javnega naročila – Izgradnje večnamenske
dvorane v Kovorju in pripombe nanj.
PREDLOG SKLEPA 75-19-4:
Nadzorni odbor sprejema osnutek poročila o pregledu javnega naročila – Izgradnja
večnamenske dvorane v Kovorju. Osnutek se posreduje Občini Tržič.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet
K 6. točki:

Razno

K tej točki ni bilo razprave.

Naslednja seja NO OT je predvidena za 22.6.2016.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala:

Boštjan MEŠIČ

Marjeta Maček

Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

