NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015
Datum: 31.3.2015

ZAPISNIK
3. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
25. marca 2015 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, mag. Matjaž
DOVŽAN, Edvard POLAJNAR, Dominik GRUŠKOVNJAK (delno – do 17.40)
ZAPISNIK: Katja REKELJ
Dominik GRUŠKOVNJAK je članom NO pomagal vzpostaviti povezavo z internetom v mali sejni
sobi in na kratko predstavil delovanje Box-a. Predlagal je, da člani NO sami preverijo kako Box
deluje, da bodo videli če jim rešitev ustreza.

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 2. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 4.3.2015,
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 2. seji, 4.3.2015
3. Obravnavanje predloga zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2014 in razdelitev
zadolžitev,
4. Obravnavanje odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015,
5. Razno.
Predsednik NO Boštjan MEŠIČ je predlagal, da se 4. točka z dnevnega reda prestavi na eno
od naslednjih sej, pod točko 4. pa se uvrsti točko Razno. Ostali člani NO so se s tem strinjali.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se dnevni red s predlaganimi spremembami.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki:

Potrditev zapisnika 2. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne
4.3.2015

Člani NO so pregledali zapisnik 2. redne seje z dne 4.3.2015, ki je bil priložen h gradivu za sejo.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
PREDLOG SKLEPA 8-3-1:
Sprejme se zapisnik 2. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič z dne 4.3.2015.
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PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 2. seji, 4.3.2015

NO OT je pregledal realizacijo sklepov, sprejetih na 2. redni seji. Sklepi so bili realizirani.
PREDLOG SKLEPA 9-3-2:
NO OT sprejme pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 2. redni sejo, 4.3.2015
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:

Obravnavanje predloga zaključnega računa proračuna Občine Tržič za
leto 2014 in razdelitev zadolžitev

a) Člani NO OT so ugotovili, da poročilo o Zaključnem računu proračuna OT za leto 2014 do
pričakovanega roka ne bo pripravljeno, ker se je temu treba resno posvetiti. Statutarno pravni
komisiji bodo predlagali tudi popravek 153. Člen Poslovnika Občinskega sveta

(1) Zaključni račun proračuna za preteklo finančno leto svet obravnava po enostopenjskem
postopku.
(2) K zaključnem računu predhodno poda mnenje nadzorni odbor občine.
PREDLOG SKLEPA 10-3-3a:
Člani NO bodo pripravili dopis naslovljen na Statutarno pravno komisijo s predlogom
spremembe 153. Člena Poslovnika Občinskega sveta.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Zadolženi: Boštjan Mešič, Katja Rekelj

b) Člani NO OT so se odločili, da s kratkim dopisom o nerealnih rokih za pripravo poročila o ZR
OT, še preden je le-ta sprejet, obvestijo župana in občinski svet in v zvezi s tem sprejeli
naslednji
PREDLOG SKLEPA 11-3-3b:
Člani NO bodo pripravili dopis naslovljen na župana OT in občinske svetnike z
obrazložitvijo zakaj je priprava poročila o ZR OT v tako kratkem roku neizvedljiva.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Zadolženi: Boštjan Mešič, Katja Rekelj
c) Člani NO so se odločili, da si delo pri pregledu ZR OT razdelijo. Obrazložitve ZR OT
preberejo vsi, v nadaljevanju pa pregledajo vsak določeno področje, in sicer:
- Pregled Krajevnih skupnosti – Alenka Bradač, Boštjan Mešič
- Poročilo o razpolaganju s premoženjem – Boris Tomazin
- NRP – Matjaž Dovžan
- PP odhodki po proračunskih postavkah – Boštjan Mešič

Člani NO so se domenili, da na naslednjo sejo povabijo tudi vodjo Urada za finance Marjeto
Maček, da bo o pripravi ZR OT lahko podala kratko predstavitev in odgovorila na zastavljena
vprašanja.
PREDLOG SKLEPA 12-3-3c:
Člani NO na naslednjo sejo povabijo vodjo Urada za finance Marjeto Maček, da bo lahko
podala pojasnila o sestavi ZR NO in odgovorila na morebitna vprašanja.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 4. točki:

Razno

Pod točko Razno člani NO OT dodatnih tem niso obravnavali.
Naslednja seja Nadzornega odbora je predvidena 8. aprila ob 17.00, v kolikor se je Meta Maček
ne bi mogla udeležiti pa 15.4.2015 ob 17.00.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

Zapisala
Katja Rekelj

Boštjan MEŠIČ
Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

