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Datum:   27.3.2017 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

26. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
22.3.2017 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 poslovanja Krajevne skupnosti Tržič-mesto - nadaljevanje 
2. Pregled zapisnika 25. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 25. redni seji 
4. Pregled in potrditev končnega poročila o pregledu pridobivanja in razpolaganja 

z nepremičnim premoženjem Občine Tržič 
5. Razno 
 

Predsednik NO, g. Boštjan Mešič je predlagal v sprejem dnevni red. Člani NO so se dogovorili o 
spremembi vrstnega reda točk dnevnega reda in sprejeli naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 25. redne seje 
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 25. redni seji 
3. Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Tržič-mesto - nadaljevanje  
4. Pregled in potrditev končnega poročila o pregledu pridobivanja in razpolaganja 

z nepremičnim premoženjem Občine Tržič 
5. Razno 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Nadzorni odbor sprejme na novo predlagani dnevi red. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 1. točki: Pregled zapisnika 25. redne seje 

Člani NO so pregledali zapisnik 25. redne seje in nanj niso imeli pripomb. 

PREDLOG SKLEPA 103-26-1:  
Člani NO sprejmejo zapisnik 25. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
22.2.2017. 
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PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 25. redni seji 

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 25. redni seji in ugotovili, da so bili vsi 
sklepi realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 104-26-2:  
Sklepi, sprejeti na 25. redni seji Nadzornega odbora so realizirani. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

K 3. točki: Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Tržič-mesto - nadaljevanje 

Predsednik NO je izpostavil poročilo o opravljeni notranji reviziji ravnanja s stvarnim 
premoženjem in letnega popisa v letu 2013 v KS Tržič-mesto. Člane NO je zanimala realizacija 
popravljalnih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih s strani Skupne službe notranje 
revizije Kranj. Člani NO so v nadaljevanju razpravljali o letnem poročilu o poslovanju KS Tržič-
mesto za leti 2015 in 2016, o najemnih pogodbah in obratovalnih stroških za Paviljon NOB, o 
možnostih podnajema prostorov, o osnovnih sredstvih in med drugim izpostavili neplačane 
terjatve ter donacijo v obliki umetniških del. Sklenili so, da osnutek poročila o pregledu 
poslovanja KS Tržič-mesto pripravi g. Boris Tomazin.  

PREDLOG SKLEPA 105-26-3:  
NO sprejme sklep, da se do naslednje seje NO oblikuje osnutek poročila o pregledu 
poslovanja KS Tržič-mesto. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 

 

K 4. točki:  Pregled in potrditev končnega poročila o pregledu pridobivanja in 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič 

Člani NO so razpravljali končnem poročilu o pregledu pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Tržič v letu 2015.  Pregledali so dopolnitve k osnutku in 
sprejeli končno poročilo. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 106-26-4:  
NO sprejeme končno poročilo o pregledu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Tržič za leto 2015. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 



 
K 5. točki:       Razno 
                         
Na naslednjo sejo NO, ki je predvidena za 19.4.2017, povabimo g. Evo Mlakar, vodjo Skupne 
službe notranje revizije Kranj in sicer v zvezi s prejetim letnim poročilom o delu notranje revizije 
za leto 2016. 
 
Predsednik NO je člane NO seznanil s potekom poročanja na seji Občinskega sveta Občine 
Tržič, na kateri so obravnavali letni program dela NO za leto 2017 in poročilo o delu NO za leto 
2016. 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18:50 uri. 
 
 
Zapisala: Boštjan MEŠIČ 

  

 Predsednik 

Marjeta Maček Nadzornega odbora Občine Tržič 

 

 


