NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015
Datum: 13.4.2015

ZAPISNIK
4. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
8. aprila 2015 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Edvard
POLAJNAR,
OSTALI PRISOTNI: Meta MAČEK (do 19.40), vodja urada za finance
ZAPISNIK: Katja REKELJ

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 3. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 25.3.2015,
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 3. seji, 25.3.2015
3. Obravnavanje predloga zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2014 skupaj
z go. Meto Maček, vodjo urada za finance OT,
4. Razno.
Predsednik NO Boštjan MEŠIČ je predlagal, da se 3. točko z dnevnega reda obravnava
prednostno, da Ga. Meta MAČEK potem lahko odide.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se dnevni red s predlaganimi spremembami.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki:

Obravnavanje predloga zaključnega računa proračuna Občine Tržič za
leto 2014 skupaj z go. Meto Maček, vodjo urada za finance OT

Člani NO so Meto MAČEK prosili, da poda kratko obrazložitev k strukturi zaključnega računa
proračuna, kasneje pa so ji postavili tudi nekaj vsebinskih vprašanj.
Meta MAČEK jim je povedala, da je struktura zaključnega računa zakonsko določena in, da se
deli na bilance (vidni so vsi prihodki in odhodki) ter obrazložitve.
Člani NO so Meto MAČEK opozorili tudi na nekaj manjših vsebinskih popravkov, ki so jih med
pregledom opazili. Meta MAČEK si je to zabeležila in povedala, da bo stvari pregledala in
popravila kar bo potrebno.
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Člani NO so nato Meti MAČEK postavili vprašanja o zaključnem računu proračuna na katere je
odgovarjala sproti. Vprašanja članov NO, ki zahtevajo nekoliko daljše in konkretnejše odgovore
in pomoč sodelavcev občinske uprave pa bo direktor občinske uprave članom NO posredoval
najkasneje v 15-ih dneh.
Ta vprašanja so naslednja:
1. NO zanima, kakšni so prihodki od finančnih naložb Občine podjetji Komunalo Tržič in
Bios, v katerih ima 100% delež kapitala? Kako je z izplačilom dobička teh dveh družb
lastniku, torej Občini?
2. Prihodki iz naslova turistične takse so nizki, znašajo zgolj 2.577,90 EUR letno?
3. Projekt izgradnje večnamenske dvorane v Kovorju je prikazan delno na Občini, delno
na KS Kovor. NO bi zaradi transparentnosti želel pridobiti prikaz celotnega projekta
zbirno v eni tabeli.
4. Občina je lani zgradila parkirišče na Loki. NO zanima ali novo zgrajeno parkirišče daje v
najem (uporabljalo naj bi ga podjetje MIGI).
5. Odhodki notranje revizijske službe so lani znašali 33.846,03 EUR. NO želi pridobiti
informacijo o opravljenih revizijah s strani Skupne notranje revizijske službe Kranj v letu
2014.
6. Odhodki za delovanje Kulturnega centra Tržič so znašali 26.671,87 EUR. NO zanima, v
kakšni višini se odhodki pokrivajo s prihodki od prireditev in koliko je organiziranih
dogodkov v dvorani na letni ravni.
7. NO ugotavlja, da premoženje DPU ni izkazano med sredstvi, ki jih Občina Tržič daje v
upravljanje, zato prosijo za informacijo o tem, kdo je lastnik doma (nepremičnine).
Člani NO so želeli, da se poda obrazložitev še k naslednjim postavkam:
- Zdravstveni dom (PP 50119; V tabeli – odhodki 2014) – Prosimo, da se objasni vrednost 120.524,59 €
(realizacija) in kaj je knjiženo na teh postavkah.
- Zakaj tako odstopanje pri indeksu plač zaposlenih v občinski upravi OT? - Tudi če izločimo strošek za
javna dela, se je znesek za plače in druge osebne prejemke povečal za skoraj 30 000 EUR v primerjavi z
letom 2013 oziroma za skoraj 50k EUR v primerjavi z letom 2012. Želimo pojasnilo ali je šlo za nove
zaposlitve (kateri profili, koliko oseb), ali je šlo za povečanje plač (kakšen delež na katerih delovnih mestih),
ali pa je šlo za povečanje drugih izdatkov zaposlenim (kateri izdatki za katera delovna mesta).
Člani NO so se dogovorili, da v kolikor bi še kdo želel odgovor na kakšno vprašanje v zveza z zaključnim
računom proračuna to javi do ponedeljka, 13.4.2015.
K 2. točki:

Potrditev zapisnika 3. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z
dne 25.3.2015

Člani NO OT so pregledali zapisnik 3. redne seje NO, z dne 25.3.2015. Pripomb na zapisnik ni
bilo, zato so sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 13-4-2:
Sprejme se zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 25.3.2015.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 3. redni seji, 25.3.2015

Člani Nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 3. redni seji in ugotovili,
da so bili vsi sklepi realizirani. Sprejeli so naslednji
PREDLOG SKLEPA 14-4-3:
Člani NO sprejmejo pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 3. redni seji, z dne
25.3.2015.
PRISOTNIH
ZA

4
4

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 22. aprila ob 17.00. Katja REKELJ preveri, če
je mag. Matjaž DOVŽAN na ta dan lahko prisoten na seji.
Seja je bila zaključena ob 20.25 uri.

Zapisala
Katja Rekelj

Boštjan MEŠIČ
Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

