NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2019/26(402)
Datum: 28. 3. 2019

ZAPISNIK
4. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
27. 3. 2019 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan Mešič, mag. Alenka Bradač, Edvard Polajnar, Luka Lukič
ODSOTNI ČLANI NO: Andreja Potočnik
OSTALI PRISOTNI: Marjeta Maček
ZAPISNIK: Katarina Turk
Predsednica NOOT, ga. Andreja Potočnik, je opravičila svojo odsotnost in za vodenje seje
pooblastila članico, ga. Alenko Bradač.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika 3. redne seje
Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 3. redni seji
Seznanitev z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019
Razno

PREDLOG SKLEPA:
Nadzorni odbor sprejme predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
K 1. točki:

Pregled zapisnika 3. redne seje

Člani NO so pregledali zapisnik 3. redne seje in nanj niso imeli pripomb.
PREDLOG SKLEPA 9-4-1:
Člani NO sprejmejo zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 13. 3.
2019.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 3. redni seji

Člani NO so pregledali predloge sklepov obravnavanih na 3. redni seji in ugotovili, da so vsi
sklepi, sprejeti na 3. redni seji Nadzornega odbora, realizirani.
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PREDLOG SKLEPA 10-4-2:
Sklepi, sprejeti na 3. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:

Seznanitev z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2019

Člani NO so povedali, da povezava do gradiva v zvezi z Odlokom o proračunu Občine Tržič za
leto 2019, ki jim je bila posredovana po elektronski pošti, ne deluje več in zato niso mogli
pregledati gradiva, prav tako menda ne deluje povezava do gradiva preko portala Lex localis,
kjer so dostopna vsa gradiva za seje Občinskega sveta Občne Tržič. Katarina Turk preveri
povezavo na portalu Lex localis in sporoči članom NOOT.
Ga. Marjeta Maček je prisotnim članom zaradi navedenih tehničnih težav celotno gradivo v
elektronski obliki razdelila na seji ter člane seznanila z odlokom o proračunu Občine Tržič za
leto 2019, gradivi in procesom priprave proračuna ter članom sproti odgovarjala na posamezne
zahteve po dodatnih pojasnilih.
Ob 17.55 se g. Edo Polajnar opraviči in zapusti sejo.
Po predstavitvi prisotni člani NOOT ugotavljajo, da jim je ga. Maček predstavila odlok s celotnim
gradivom, o njem so diskutirali, bodo pa še naknadno pregledali prejeto gradivo in se seznanili z
odlokom.
Ga. Maček je članom NOOT še posredovala informacijo, da je na portalu Lex localis na voljo že
tudi gradivo zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2018, in sicer kot del gradiva za
4. sejo Občinskega sveta Občine Tržič.
K 4. točki:

Razno

Člani NOOT so se seznanili z informacijo, da bo na jutrišnji seji občinskega sveta v zvezi s 5.
točko dnevnega reda o pregledu izdelave načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v občini Tržič prisoten tudi predstavnik podjetja Eurocon, g. Šalomon.
Ga. Alenka Bradač je opozorila, da so na spletni strani občine Tržič v rubriki Nadzorni odbor
navedeni še člani prejšnjega mandata in zato prosi, da se na spletno stran vnesejo ažurni
podatki. Za to poskrbi Katarina Turk.
Naslednja seja NOOT je predvidena za 17. 4. 2019, ob 17. uri, oziroma rezervni datum 8. 5.
2019.
Seja je bila zaključena ob 18:15 uri.

Zapisala:

Alenka Bradač

Katarina Turk

članica
Nadzornega odbora Občine Tržič

