NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015/(402)
Datum: 26.5.2017

ZAPISNIK
28. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
24.5.2017 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.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 27. redne seje
Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 27. redni seji
Priprava osnutka poročila pregleda poslovanja KS Tržič-mesto
Pregled Zaključnega računa proračuna OT za leto 2016 - nadaljevanje
Razno

PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.

K 1. točki:

Pregled zapisnika 27. redne seje

Člani NO so pregledali zapisnik 27. redne seje in nanj niso imeli pripomb.
PREDLOG SKLEPA 111-28-1:
Člani NO sprejmejo zapisnik 27. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne
19.4.2017.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

Občina Tržič,Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 · fax: 04 597 15 13
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K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 27. redni seji

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 27. redni seji in ugotovili, da so bili vsi
sklepi realizirani.
PREDLOG SKLEPA 112-28-2:
Sklepi, sprejeti na 27. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.

PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 3. točki:
Priprava osnutka poročila pregleda poslovanja KS Tržič-mesto
Člani NO so pregledali osnutek poročila o pregledu poslovanja KS Tržič-mesto, ki ga je pripravil
g. Boris Tomazin. Razpravljali so o zapadlih neporavnanih terjatvah, donaciji umetniških del,
opremi in najemni pogodbi s Plesnim klubom. Člani NO svoje opombe, ki so jih predhodno
ustno potrdili, pošljejo predsedniku NO, da jih vključi v končno verzijo osnutka poročila o
pregledu poslovanja KS Tržič-mesto.

PREDLOG SKLEPA 113-28-3:
Člani NO sprejmejo osnutek poročila o pregledu poslovanja KS Tržič-mesto za leti 2015
in 2016.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 4. točki:
nadaljevanje

4.

Pregled Zaključnega računa proračuna OT za leto 2016 -

Člani NO so razpravljali o zaključnem računu proračuna OT za leto 2016 in pri tem izpostavili:
pametna mesta, digitalizacijo, optiko, denarna sredstva na računih zavodov, participativni
proračun, idr. Ugotovili so, da so bila nekatera priporočila iz poročila o pregledu ZR preteklega
leta upoštevana, še vedno pa bi se dalo poročilo izboljšati. Ugotovili so, da je realizacija
odhodkov ponovno slaba in razpravljali o vzrokih zanjo ter o načrtovanju proračuna. Sklenili so,
da člani NO do naslednje seje NO pripravijo svoje predloge in ugotovitve, ki bodo sestavni del
osnutka poročila o pregledu ZR OT za leto 2016.
PREDLOG SKLEPA 114-28-4:
Člani NO pripravijo predloge in ugotovitve za osnutek poročila o pregledu Zaključnega
računa proračuna OT za leto 2016 do naslednje seje NO.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 5. točki:

Razno

G. Edo Polajnar je poročal o udeležbi na seji OS, na kateri je bilo obravnavano končno poročilo
o pregledu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič.
Naslednja seja NO je predvidena za 21.6.2017.

Seja je bila zaključena ob 19:00 uri.

Zapisala:

Boštjan MEŠIČ

Marjeta Maček

Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

