NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015/(402)
Datum: 20.11.2017

ZAPISNIK
33. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
15.11.2017 ob 17.00 uri v sejni sobi Komunale Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Edvard
POLAJNAR, mag. Matjaž DOVŽAN
ZAPISNIK: Marjeta Maček
OSTALI PRISOTNI (PRI PRVI TOČKI): Vesna Jekovec, Jože Rupnik, Damjan Meglič

DNEVNI RED:
Nadaljevanje pregleda poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o.
Pregled zapisnika 32. redne seje
Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 32. redni seji
Priprava Osnutka poročila o pregledu poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o.
Priprava in potrditev Končnega poročila o pregledu Zaključnega računa
proračuna OT za leto 2016
Razno

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. točki:

Nadaljevanje pregleda poslovanja podjetja Komunala Tržič d.o.o.

Ga. Vesna Jekovec je pripravila vso dokumentacijo vezano na izbrane projekte, ki so bili v
naprej izpostavljeni kot predmet pregleda in sicer: izgradnja vodovodnega omrežja Deševno –
Voh, izgradnja vodovoda Smolekar (črpališče in vodovod 1. in 2. faza), izgradnja kanalizacije
Planinska pot. Člani NO so pregledali ponudbe, pogodbe, anekse k pogodbam in račune s
situacijami za vse tri projekte. Preverili so, kako se vrednosti skladajo s pogodbami. Člani NO
so spraševali, zakaj so bili sklenjeni aneksi k pogodbam oz. zakaj je prišlo do razširitve projekta
izgradnje vodovodnega omrežje Deševno ter kako so izbrali podizvajalca (Saning Kranj).
Tehnične podrobnosti sta pojasnjevala g. Damjan Meglič – vodja tehničnega sektorja na
Komunali Tržič in g. Jože Rupnik – vodja gradbene enote na Komunali Tržič. Izgradnja
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vodovoda Smolekar je bila zaključena v letu 2017. Pri projektu izgradnja kanalizacije Planinska
pot je Komunala Tržič nastopala kot podizvajalec glavnemu izvajalcu Inkaing.

K 2. točki:

Pregled zapisnika 32. redne seje

Člani NO so pregledali zapisnik 32. redne seje in nanj niso imeli pripomb.
PREDLOG SKLEPA 134-33-1:
Člani NO sprejmejo zapisnik 32. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne
19.10.2017
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 3. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 32. redni seji

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 32. redni seji in ugotovili, da so vsi sklepi,
sprejeti na 32. redni seji Nadzornega odbora, realizirani.
PREDLOG SKLEPA 135-33-2:
Sklepi, sprejeti na 32. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.

PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 4. točki:
Tržič d.o.o.

Priprava Osnutka poročila o pregledu poslovanja podjetja Komunala

Člani NO so prejeli predlogo osnutka poročila, ki jo je pripravil g. Edo Polajnar. Dogovorili so se,
da se predloga dopolni v delu, ki se nanaša na opis dejavnosti podjetja Komunala Tržič.
Dogovorili so se še, da vsak zapiše, kar je ugotovil na podlagi dosedanjega pregleda poslovanja
Komunale Tržič in svoje ugotovitve pošlje predsedniku NO najkasneje do 7 dni pred
decembrsko sejo NO.

PREDLOG SKLEPA 136-33-3:
Člani NO pripravijo svoje ugotovitve za Osnutek poročila o pregledu poslovanja podjetja
Komunala Tržič d.o.o.

PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 5. točki:
Priprava in potrditev Končnega poročila o pregledu Zaključnega računa
proračuna OT za leto 2016

Člani NO so razpravljali o odzivnem poročilu, ki ga je pripravila občinska uprava Občine Tržič
na Osnutek poročila o pregledu Zaključnega računa proračuna OT za leto 2016. Končno
poročilo se bo potrjevalo na naslednji seji NO, ki bo predvidoma 22.11.2017.

PREDLOG SKLEPA 137-33-4:
Člani NO oblikujejo svoje opredelitve do dodatnih pojasnil in sestavijo končna
priporočila o pregledu Zaključnega računa proračuna OT za leto 2016.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 6. točki:

Razno

Na naslednji seji se bo oblikoval plan dela NO za leto 2018. Predvidena datuma naslednjih dveh
sej NO sta: 22.11.2017 (ob 18:30 uri v Sokolnici) in 13.12.2017 (ob 17. uri na Občini Tržič).

Seja je bila zaključena ob 19.52 uri.

Zapisala:

Boštjan MEŠIČ

Marjeta Maček

Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

