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Z A P I S N I K 
 

3. redne seje  Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,  
23. marca 2011 ob 16.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič 

 
 
 
PRISOTNI: Boris TOMAZIN, Klemen SRNA, Marko MEŢNAR, mag. Andrej ŠMID. 
 
ODSOTNA: Marija BERLOT 
 
ZAPISNIK: Dalja MALI 
 
Podpredsednik nadzornega odbora Boris TOMAZIN je vse navzoče lepo pozdravil, ugotovil da 
so navzoči štirje člani in da so sklepčni. Člane je obvestil, da je od predsednice nadzornega 
odbora Marije BERLOT prejel odstopno izjavo, v kateri izjavlja, da odstopa s funkcije 
predsednice in članice Nadzornega odbora Občine Trţič. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev zapisnika  2. redne seje z dne 26/1-2011, 

2. Pregled in realizacija sklepov z 2. seje NO z dne 26/1-2011, 

3. Priprava poročila o pregledu ZR proračuna Občine Trţič za leto 2010 in 

4. Razno. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Dnevni red je bil sprejet. 

 
K 1. točki:       Potrditev zapisnika  2. redne seje z dne 26/1-2011 
 
Pripomb na zapisnik 2. redne seje z dne 26/1-2011 ni bilo. Zato je podpredsednik Boris 
TOMAZIN dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 9-3-1: 
Sprejme se zapisnik 2. redne seje nadzornega odbora z dne 26/1-2011. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 

http://www.trzic.si/


 
K 2. točki:       Pregled in realizacija sklepov  2. redne seje z dne 26/1-2011 
 
Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 2. redne seje z dne 26/1-2011 in na 
dokument niso imeli pripomb. Boris TOMAZIN je zato dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA 10-3-2: 
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 2. redni seji  dne 
26/1-2011. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 3. točki:       Priprava poročila o pregledu ZR proračuna Občine Tržič za leto 2010 
 
Boris TOMAZIN je povedal, da je rok za oddajo poročila o pregledu zaključnega računa 
proračuna Občine Trţič 7/4-2011. Poročilo mora biti obravnavano na seji občinskega sveta, ki 
bo 20/4-2011, gradiva pa morajo biti posredovana občinskim svetnikom najkasneje do 8/4-
2004. 
Člani so se v razpravi dogovorili, da bodo vsi  bodo pregledali II. Splošni del zaključnega računa 
proračuna. Med seboj bodo razdelili III. Posebni del zaključnega računa proračuna in sicer: 
 

- Boris TOMAZIN bo opravil nadzor na straneh od 21 do 46, 
- Klemen SRNA bo opravil nadzor na straneh od 46 do 66, 
- mag. Andrej ŠMID bo opravil nadzor na straneh od 66 do 87 in 
- Marko MEŢNAR bo opravil nadzor na straneh od 87 do 115. 

 
Dogovorili so se tudi za naslednji terminski plan: 

- do 24/3-2001 je potrebno občinski upravi sporočiti, katera dodatna gradiva bo nadzorni 
odbor potreboval za izvedbo nadzora, 

- občinska uprava mora zahtevana gradiva poslati v elektronski obliki najkasneje do 25/3-
2011 do 12. ure, 

- do 29/3-2011 bodo člani NO občinski upravi zastavili vprašanja, ki se bodo pojavila ob 
pregledu zaključnega računa proračuna, 

- občinska uprava mora na zastavljena vprašanja odgovoriti najkasneje do 31/3-2011 do 
konca delovnega dne, 

- v času od 1/4-2011 do 4/4-2011 morajo člani izdelati vsak svoj del poročila o 
opravljenem nadzoru, 

- naslednji sestanek NO bo predvidoma 4/4-2011 ob 19.00 uri. 
 
Po zaključeni razpravi so oblikovali naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA 11-3-3: 
Na podlagi določb Poslovnika nadzornega odbora občine Tržič bo NO izvedel nadzor in 
pregled zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2010.  Cilj nadzora je pregled 
smotrnosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev za leto 2010. Nadzor bo trajal 
od 24/3-2011 do 31/5-2011. Preliminarno poročilo o opravljenem nadzoru bo izdelano do 
7/4-2011. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 4. točki:       Razno 
 
Klemen SRNA je opozoril, da je sprejeti letni program dela Nadzornega odbora Občine Trţič za 
leto 2011 terminsko neusklajen z dejanskimi roki, v katerih se bodo opravljali posamezni 
nadzori. Zato je predlagal naslednji 
 



 
 
PREDLOG SKLEPA 12-3-4: 
Popravi se Letni program dela NO Občine Tržič za leto 2011 in sicer: 

- 2. točka – Nadzor zaključnega računa proračuna občine za leto 2010 postane 1. 
točka. Popravljeni termin izvajanja nadzora je marec – maj 2011, 

- 1. točka – Pregled uresničevanja Načrta razvojnih programov (NRP) občine v letih 
2008-2011 postane 2. točka. Popravljeni termin izvajanja nadzora je maj – junij 
2011. 

Ostale določbe Letnega programa dela ostanejo nespremenjene. 
 
PRISOTNIH 4 
ZA 4 
PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri. 
 

 

 

 

 

 

Zapisala Boris TOMAZIN 

  

Dalja MALI podpredsednik 

 Nadzornega odbora Občine Tržič 

 

 

 

 

 

 
 

 


