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

ZAPISNIK
20. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v torek,
5. junija 2012 ob 18.00 uri v veliki sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, mag. Dragan MANJULOV,
Rudi STELZER in mag. Matjaž DOVŽAN.
ZAPISNIK: Katja REKELJ.
Predsednica NO mag. Alenka BRADAČ je pozdravila vse prisotne in dala v razpravo dnevni red
20. redne seje Nadzornega odbora.
DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje NO z dne 30/5-2012,
2. Pregled in realizacija sklepov z 19. redne seje NO dne 30/5-2012,
3. Oblikovanje končnega poročila o opravljenem pregledu Zaključnega računa OT za leto
2011,

4. Ugotovitve članov NO o pregledu poslovanja Športne zveze,
5. 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 19. redne seje NO z dne 30/5-2012

Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 19. redne seje z dne 30/5-2012. Pripomb na
zapisnik ni bilo, zato je bil dan na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 77-20-1:
Sprejme se zapisnik 19. redne seje nadzornega odbora z dne 30/5-2012.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov z 19. seje NO dne 30/5-2012

Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 19. redne seje z dne 30/5-2012 in na
dokument niso imeli pripomb. Predsednica mag. Alenka BRADAČ je zato dala na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 78-20-2:
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 19. redni seji dne
30/5-2012.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Oblikovanje končnega poročila o opravljenem pregledu Zaključnega
računa Občine Tržič za leto 2011

Člani NO so začeli z oblikovanjem dokončnega poročila o opravljenem pregledu Zaključnega
računa Občine Tržič za leto 2011. Kot osnova za dokončno poročilo jim je služilo preliminarno
poročilo, ki je bilo občinskemu svetu že predstavljeno na 13. redni seji. Pri dopolnitvah so
upoštevali odgovore pridobljene s strani občinske uprave in mnenje Marjete MAČEK na njihova
priporočila. Dokončno se bodo oblikovala tudi mnenja članov NO, ki so jih kot predlog pripravili
za določeno proračunsko postavko. Na podlagi tega so člani NO sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 79-20-3:
Dokončno poročilo bodo člani nadzornega odbora sprejeli na korespondenčni seji
7.6.2012. V petek 8.6.2012 bo Dokončno poročilo poslano svetnikom OS OT.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. točki:

Ugotovitve članov NO o pregledu poslovanja Športne zveze

Člani NO so 24.5.2012 opravili pregled poslovanja Športne zveze. Za oblikovanje poročila o
pregledu poslovanja je potrebno izdelati tudi povzetek ugotovitev. Člani NO so zato sprejeli
naslednji
PREDLOG SKLEPA 80-20-4:
Mag. Dragan MANJULOV bo do petka, 8.6.2012, poslal ostalim članom NO povzetek
ugotovitev o poslovanju Športne zveze, da bodo na naslednji seji sestavili dokončno
poročilo.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 5. točki:

Razno

Člani so se pod točko Razno seznanili z vzorcem najave nadzora oz. pregleda , ki jim ga je v
vednost poslal direktor OU OT.
Seja je bila zaključena ob 19:40 uri.
Zapisala
Katja REKELJ

mag. Alenka BRADAČ
predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič

