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Datum:   24.4.2017 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

27. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo, 
19.4.2017 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 
 
OSTALI PRISOTNI: Eva Mlakar, vodja SSNRK 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Predstavitev dela SSNRK – gostja bo vodja SSNRK ga. Eva Mlakar 
2. Pregled zapisnika 26. redne seje 
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 26. redni seji 
4. Pregled Zaključnega računa proračuna OT za leto 2016 
5. Priprava osnutka poročila pregleda poslovanja KS Tržič center* 
6. Razno 

 
* Točko 5 bomo obravnavali, če bo že pripravljena predloga osnutka poročila, drugače bomo 
prestavili na naslednjo sejo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Nadzorni odbor sprejme dnevi red brez točke 5, za katero gradivo še ni pripravljeno. 6. 
točka postane 5. točka po zaporedju. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
 

K 1. točki: Predstavitev dela SSNRK – gostja bo vodja SSNRK ga. Eva Mlakar 

Ga. Eva Mlakar je v uvodu poudarila nove standarde revidiranja, ki predvidevajo večje 
sodelovanje notranje revizijske službe z nadzornim odborom. Predstavila je poročilo o delu 
SSNRK za leto 2016 in plan dela za leto 2017. Člani NO so z go. Evo Mlakar razpravljali o 
kriterijih za oceno tveganja za posamezno pravno osebo ali področje dela, ki ga opravlja ter o 
tem, kako se na podlagi kriterijev načrtujejo revizije. Govorili so tudi o tem, kakšne pristojnosti 
ima SSNRK za razliko od NO, komu kdo poroča in podobno. Člani NO so izpostavili konkretna 
vprašanja glede posamezne vrste stroškov dela SSNRK v preteklem letu.  

PREDLOG SKLEPA 107-27-1:  
Člani NO se seznanijo s poročilom o delu SSNRK za leto 2016. 
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PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 2. točki: Pregled zapisnika 26. redne seje 

Člani NO so pregledali zapisnik 26. redne seje in nanj niso imeli pripomb. 

PREDLOG SKLEPA 108-27-2:  
Člani NO sprejmejo zapisnik 26. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 
22.3.2017. 
 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 26. redni seji 

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 26. redni seji in ugotovili, da sklep 105-
26-3 ni bil realiziran. Ostali sklepi so bili realizirani. 
 
PREDLOG SKLEPA 109-27-3:  
Sklepi, sprejeti na 26. redni seji Nadzornega odbora so realizirani. Realizacija sklepa 105-
26-3, da se oblikuje osnutek poročila o pregledu poslovanja KS Tržič-mesto, se prestavi 
na naslednjo sejo Nadzornega odbora   
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 

 

K 4. točki: 4. Pregled Zaključnega računa proračuna OT za leto 2016 

Ga. Marjeta Maček je kratko obrazložila realizacijo proračuna za leto 2016 in izpostavila 
nerealizirane projekte, ki se prenašajo v tekoče leto. Omenila je, da so o nerealiziranih 
investicijah razpravljali že odbori in komisija za proračun in zaključni račun. Člani NO so nato 
razpravljali in posameznih investicijah na cestnem področju (cesta Potarje-Tič, cesta Gozd, 
investicije v Križah,…) ter na drugih področjih (primer nakup zemljišč za nogometno igrišče).   

PREDLOG SKLEPA 110-27-4:  
NO sprejme sklep, da se nadaljevanje pregleda zaključnega računa proračuna Občine 
Tržič za leto 2016 obravnava na naslednji seje NO. 
 
PRISOTNIH 5 
ZA 5 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 

 

K 5. točki:       Razno 
                         
Člani NO so razpravljali o osnutku poročila o pregledu poslovanja KS Tržič-mesto in nekaterih 
stroških poslovanja.  



 
 
Naslednja seja NO je predvidena za 24.5.2017. 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:30 uri. 
 
 
Zapisala: Boštjan MEŠIČ 

  

 Predsednik 

Marjeta Maček Nadzornega odbora Občine Tržič 

 

 


