NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015/(402)
Datum: 23.6.2016

ZAPISNIK
20. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
22.6.2016 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.
Pregled zapisnika 19. redne seje
2.
Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 19. redni seji
3.
Pregled Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015 in priprava
osnutka poročila
4.
Dogovor o izbiri in izvedbi naslednjega pregleda
5.
Razno
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:

Pregled zapisnika 19. redne seje

Člani NO so pregledali zapisnik 19. redne seje in nanj niso imeli pripomb.
PREDLOG SKLEPA 76-20-1:
Člani NO sprejmejo zapisnik 19. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne
26.5.2016.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
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K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 19. redni seji

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 19. redni seji in ugotovili, da so bili vsi
sklepi realizirani. Osnutek poročila o pregledu javnega naročila – izgradnja večnamenske
dvorane v Kovorju je bil vročen županu Občine Tržič dne 13.6.2016.
PREDLOG SKLEPA 77-20-2:
Sklepi, sprejeti na 19. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:
3. Pregled Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015 in
priprava osnutka poročila
Skladno s sklepom sprejetim na predhodni seji NO je g. Edvard Polajnar pripravil osnutek
poročila o pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015 in ga v pregled po
mailu posredoval predsedniku in članom NO. Člani NO so razpravljali o predlogih ugotovitev in
priporočil, ki bi jih vključili v osnutek poročila o pregledu zaključnega računa. Člani NO pripravijo
predloge in jih do 1.7.2016 posredujejo g. Edvardu Polajnarju. G. Edvard Polajnar zbrane
predloge vključi v besedilo osnutka, nato člani NO na korespondenčni seji obravnavajo osnutek
poročila o pregledu zaključnega računa (predvidoma po 18.7.2016). V primeru, da bi se bilo v
zvezi z obravnavo osnutka poročila o pregledu zaključnega računa potrebno sestati na redni
seji, je ta predvidena za 24.8.2016 (zgolj kot rezerva).
PREDLOG SKLEPA 78-20-3:
Člani NO dokončajo osnutek poročila o pregledu ZR in ga obravnavajo na
korespondenčni seji.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 4. točki:

Dogovor o izbiri in izvedbi naslednjega pregleda

Člani Nadzornega odbora so razpravljali o programu dela NO. Za leto 2016 sta ostali s
programa dela nerealizirani dve zadevi: pregled enega od javnih zavodov in morebitni izredni
oz. dodatni redni pregled. Člani NO so sklenili, da od javnih zavodov v pregled vzamejo Ljudsko
univerzo Tržič in da v zvezi s tem izdajo sklep o uvedbi postopka ter ga vročijo nadzorovani
osebi. Razpravljali so tudi o dodatnem pregledu in se v zvezi s tem opredelili, da bodo kot
dodatni pregled izvedli pregled razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič.
PREDLOG SKLEPA 79-20-4:
Ljudski univerzi Tržič se izda sklep o uvedbi pregleda poslovanja Ljudske univerze Tržič
v letu 2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet

Sklep je bil sprejet
K 5. točki:
Razno
K tej točki ni bilo razprave.

Naslednja seja NO OT je predvidena v septembru 2016.

Seja je bila zaključena ob 18:45. uri.

Zapisala:

Boštjan MEŠIČ

Marjeta Maček

Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

