NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0004/2011-531
Datum: 1/6-2012

ZAPISNIK
19. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
30. maja 2012 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, mag. Dragan MANJULOV,
Rudi STELZER in mag. Matjaž DOVŽAN.
ZAPISNIK: Katja REKELJ.
OSTALI PRISOTNI: Marjeta MAČEK – Vodja urada za finance, Jasna KAVČIČ – Vodja urada
za okolje in prostor, mag. Mojca ALJANČIČ – Vodja urada za gospodarstvo in družbene
dejavnosti.
Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je pozdravila člane NO in vodje uradov Občine Tržič in
dala v razpravo dnevni red 19. redne seje Nadzornega odbora.
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 18. redne seje NO z dne 24/5-2012,
Pregled in realizacija sklepov z 18. redne seje NO dne 24/5-2012,
Nadaljevanje pregleda Zaključnega računa Občine Tržič za leto 2011,
Razno.

PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki:

Potrditev zapisnika 18. redne seje NO z dne 24/5-2012

Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 18. redne seje z dne 24/5-2012. Pripomb na
zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 74-19-1:
Sprejme se zapisnik 18. redne seje nadzornega odbora z dne 24/5-2012.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov z 18. seje NO dne 24/5-2012

Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 18. redne seje z dne 24/5-2012 in na
dokument niso imeli pripomb. Predsednica mag. Alenka BRADAČ je zato dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 75-19-2:
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 18. redni seji dne
24/5-2012.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Nadaljevanje pregleda Zaključnega računa Občine Tržič za leto 2011

Člani NO so vodjem uradov Občine Tržič zastavili vprašanja, ki so jih pripravili v povezavi z
Zaključnim računom Občine Tržič. Vodja urada za finance Marjeta MAČEK je podala svoje
mnenje na priporočila, ki jih je NO pripravil v preliminarnem poročilu. Priporočila se bodo
upoštevala pri naslednjem Zaključnem računu.
Člani NO so prosili, če bi gradivo za pregled Zaključnega računa lahko v naslednjem letu prejeli
do konca meseca februarja, da bodo imeli več časa za pregled in sestavo poročila. Člani NO so
se dogovorili tudi, da jim Meta MAČEK posreduje odgovor glede ukrepov: odzivno poročilo o
reviziji za KS Bistrica, mag. Mojca ALJANČIČ pa odzivno poročilo o reviziji za Tržiški muzej.
Menili so, da bi župan o revizijskem poročilu moral seznaniti tudi občinski svet. Marjeta MAČEK
je članom NO obljubila tudi preglednico k 7. točki preliminarnega poročila v elektronski obliki.
Člani nadzornega odbora so se seznanili s podrobnostmi in odgovori na vprašanja, ki so jih
postavili predstavnikom občinske uprave, zato je bil dan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 76-19-3:
Vsak izmed članov NO za svoje izbrano področje pripravi kratka priporočila in ugotovitve
za izdelavo končnega poročila. Končno poročilo bodo člani oblikovali na 20. redni seji, ki
bo v torek, 5.6.2012 ob 18.00.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.

Seja je bila zaključena ob 18:45 uri.

Zapisala
Katja REKELJ

mag. Alenka BRADAČ
predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič

