NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0004/2011-531
Datum: 26/1-2011

ZAPISNIK
2. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 26.
januarja 2011 ob 16.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič

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

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje z dne 5/1-2011,
2. Poročanje predhodne predsednice NO gospe Helene Polajnar o realizaciji letnega
programa dela NO za leto 2010,

3. Poročanje člana NO z udeleţbe na seminarju za člane nadzornih odborov občin,
4. Predlog Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Trţič za leto 2011
5. Razno.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. točki:

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje z dne 5/12011

Pripomb na zapisnik 1. konstitutivne seje nadzornega odbora z dne 5/1-2011 ni bilo. Zato je
predsednica Marija BERLOT dala na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 5-2-1:
Sprejme se zapisnik 1. konstitutivne seje nadzornega odbora z dne 5/1-2011.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
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Boris TOMAZIN je predlagal, da se za potrebe pregleda sklepov vodi realizacija sklepov,
podobno kot se realizacija sklepov vodi za seje občinskega sveta. Zato je dal na glasovanje
naslednji
PREDLOG SKLEPA 6-2-1A:
Za potrebe delovanja nadzornega odbora se vzpostavi posebna evidenca realizacije
sklepov, podobno kot se takšna evidenca vodi za potrebe občinskega sveta Občine
Tržič.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki:

Poročanje predhodne predsednice NO gospe Helene
realizaciji letnega programa dela NO za leto 2010

Polajnar o

Gospa Helena POLAJNAR, predsednica nadzornega odbora v prejšnji sestavi, je za nove člane
nadzornega odbora pripravila poročilo o delu, ki so ga opravili v preteklih štirih letih. Na kratko je
predstavila način dela, sodelovanje z zaposlenimi v občinski upravi, način komuniciranja z njimi
in področja, ki so jih nadzirali. Naštela je področja poslovanja, kjer niso ugotovili nepravilnosti.
Bolj podrobno je opisala pomanjkljivosti pri poslovanju, ki so jih ugotovili v svojih nadzorih.
Predlagala je področja, kjer bi bilo v prihodnje smiselno najprej izvajati nadzor in naštela
področja, kjer nadzora niso izvajali.
Glasovanja k tej točki ni bilo.
K 3. točki:

Poročanje člana NO z udeležbe na seminarju za člane nadzornih
odborov občin

Občinska uprava Občine Trţič je člane Nadzornega odbora obvestila o strokovnem posvetu, ki
ga je organizirala Skupnost občin Slovenije pod naslovom Poslovanje nadzornih odborov v
občinah. Posveta so se dne 26/1-2011 udeleţili Marija BERLOT, Marko MEŢNAR, Klemen
SRNA in Andrej ŠMID. Posveta se zaradi sluţbenih obveznosti ni udeleţil Boris TOMAZIN.
Ker se je seminarja udeleţila večina članov nadzornega odbora, so se navzoči strinjali, da
poročanje ni potrebno.
Glasovanja k tej točki ni bilo.
K 4. točki:

Predlog Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Tržič

Predsednica NO Marija BERLOT je članom ţe pred sejo posredovala gradivo, v katerem je
oblikovala okvirni predlog letnega programa dela NO Občine Trţič za leto 2011. V razpravi so
se člani strinjali, da se iz predloga izločita dve točki in sicer Nadzor nad zakonitostjo in
gospodarnostjo porabe občinskih sredstev za najemnine in socialne transfere v letu 2010 in
Permanentno spremljanje realizacije proračuna občine za leto 2011 s poudarkom na nadzoru
zadolţenosti občine. Doda se nova točka, ki se glasi Letni nadzor osnutka in predloga
proračuna Občine Trţič za leto 2012. V popravljenem predlogu letnega programa dela so tako
planirane aktivnosti sledeče:
- Pregled uresničevanja Načrta razvojnih programov (NRP) občine v letih 2008-2011
- Nadzor zaključnega računa proračuna občine za leto 2010 in
- Letni nadzor osnutka in predloga proračuna Občine Trţič za leto 2012.
Za vse naštete aktivnosti so opredelili termin, v katerem se bo izvajal nadzor, nosilce nadzora in
zahtevnost nadzora.
V predlogu je navedeno, da so se pri pripravi letnega programa dela upoštevali tudi Program
dela notranje revizije za leto 2011 in izvršeni nadzori Nadzornega odbora v prejšnji sestavi v
letu 2010. Člani so planirali 10 rednih sej v letu 2011, planirana sredstva za delovanje
nadzornega odbora v letu 2011 pa znašajo 10.000€.
Ko so bili člani glede predloga letnega programa dela soglasni, je dala predsednica Marija
BERLOT na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 7-2-4:
Sprejme se Letni program dela Nadzornega odbora Občine Tržič za leto 2011. Z Letnim
programom dela NO se seznani župana in občinski svet Občine Tržič.

PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 5. točki:

Razno

Člani nadzornega odbora so pri pregledu veljavnih občinskih aktov ugotovili, da sta statut
Občine Trţič in Poslovnik občinskega sveta zastarela. Zato so v razpravi oblikovali naslednji
PREDLOG SKLEPA 8-2-5:
Člani nadzornega odbora pozivamo župana in občinski svet, da čim prej posodobijo
Statut Občine Tržič in Poslovnik občinskega sveta Občine Tržič.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisala
Dalja MALI

Marina BERLOT
predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič

