NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015/288(402)
Datum: 18. 5. 2018

ZAPISNIK
40. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
16. 5. 2018 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Edvard
POLAJNAR, mag. Matjaž DOVŽAN
OSTALI PRISOTNI: Marjeta Maček
ZAPISNIK: Katarina Turk

DNEVNI RED:
1.
Pregled zapisnika 39. redne seje
2.
Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 39. redni seji
3.
Priprava Osnutka poročila o pregledu poslovanja Ljudske univerze Tržič za leto 2017
4.
Nadaljevanje pregleda zaključnega računa OT za leto 2017
5.
Obravnava Predloga za izvedbo izrednega pregleda poslovanja KT
6.
Razno
Predsednik NOOT, g. Boštjan Mešič, je na prošnjo ga. Marjete Maček predlagal spremembo
vrstnega reda točk na dnevnem redu, in sicer tako, da se točka Nadaljevanje pregleda
zaključnega računa Občine Tržič za leto 2017 prestavi na prvo mesto. Hkrati je člane NOOT
seznanil, da je prejel pismo, domnevno napisano s strani zaposlenih na Občini Tržič, zato je
predlagal, da se na dnevni red uvrsti tudi dodatna točka, in sicer »Obravnava anonimnega
pisma zaposlenih na Občini Tržič«.
PREDLOG SKLEPA:
Spremeni se vrstni red predlaganega dnevnega reda, in sicer tako, da se točka
»Nadaljevanje pregleda zaključnega računa Občine Tržič za leto 2017« prestavi na prvo
zaporedno številko, ostale točke se preštevilčijo. Na dnevni red se pod zaporedno
številko 6 umesti novo točko dnevnega reda, in sicer »Obravnava anonimnega pisma
zaposlenih na Občini Tržič«.
Nadzorni odbor sprejme predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
Nadaljevanje pregleda zaključnega računa OT za leto 2017
2.
Pregled zapisnika 39. redne seje
3.
Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 39. redni seji
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4.
5.
6.
7.

Priprava Osnutka poročila o pregledu poslovanja Ljudske univerze Tržič za leto 2017
Obravnava Predloga za izvedbo izrednega pregleda poslovanja KT
Obravnava anonimnega pisma zaposlenih na Občini Tržič
Razno

K 1. točki:

Nadaljevanje pregleda zaključnega računa OT za leto 2017

G. Boštjan Mešič je povzel pregledan Zaključni račun OT za leto 2017 (v nadaljevanju: ZR OT
2017) in postavil še nekaj vprašanj v zvezi pridobljenimi državnimi sredstvi za premostitev
kreditiranja, Marjeta Maček je podala pojasnila. Člani NOOT so se ogovorili, da osnutek poročila
o pregledu ZR OT dopolnijo s svojimi ugotovitvami.
Ga. Marjeta Maček je zapustila sejo.
K 2. točki:

Pregled zapisnika 39. redne seje

Člani NO so pregledali zapisnik 39. redne seje in nanj niso imeli pripomb.
PREDLOG SKLEPA 163-40-1:
Člani NO sprejmejo zapisnik 39. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 18.
4. 2018.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 39. redni seji

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 39. redni seji in ugotovili, da so vsi sklepi,
sprejeti na 39. redni seji Nadzornega odbora, realizirani.
PREDLOG SKLEPA 164-40-2:
Sklepi, sprejeti na 39. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 4. točki:
Priprava Osnutka poročila o pregledu poslovanja Ljudske univerze
Tržič za leto 2017
Člani NOOT so pregledali pripravljen osnutek poročila poslovanja Ljudske univerze Tržič za leto
2017, ki ga je pripravila ga. Alenka Bradač in obravnavali podano pojasnilo LUT o ureditvi
mobilne telefonije in prenosu obveznosti v zvezi z mobilno telefonijo vključno z napravo.
PREDLOG SKLEPA 165-40-3:
Člani NOOT potrdijo osnutek poročila o pregledu poslovanja Ljudske univerze Tržič za
leto 2017.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 5. točki:
Tržič

Obravnava Predloga za izvedbo izrednega pregleda poslovanja Komunale

Člani NOOT so obravnavali predlog za izvedbo izrednega pregleda poslovanja in razpravljali o
smotrnosti izvedbe izrednega pregleda in o predmetu pregleda, saj je iz posredovanega
predloga razbrati, da so že bili oz. so v teku postopki pri drugih pristojnih organih (prekrškovni in
kazenski), prav tako ni jasne opredelitve, kaj je predlagani predmet predlaganega izrednega
predmeta.
PREDLOG SKLEPA 166-40-4:
NOOT predlagatelju pošlje poziv k predložitvi dokazov in konkretiziranju predloga o
predmetu pregleda poslovanja Komunali Tržič.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Katarina Turk, zadolžena za administrativni tehnično pomoč, zapusti sejo NOOT, člani sami
nadaljujejo s sejo.
K 6. točki:

Obravnava anonimnega pisma zaposlenih na Občini Tržič

Predsednik NO OT je na njegov privatni naslov prejel pismo naslovljeno na NO OT in OS OT,
domnevno napisano s strani zaposlenih na Občini Tržič. Pismo so nadzorniki obravnavali na
seji. Člani NO OT se soglasno strinjajo, da niso pristojni za obravnavo navedene tematike. Za
morebitno kršenje delavskih pravic so v Sloveniji pristojni ustrezni organi, na primer Inšpektorat
republike Slovenije za delo, mogoče pa še kakšen drug organ. Zato naj se zaposleni obrnejo na
ustrezno inštitucijo, ki pa ni NO OT. Glede na to, da ni naslovnika, odgovora NO OT nima kam
poslati. Lahko pa se ta sklep objavi na ustreznem mestu na Občini Tržič.
PREDLOG SKLEPA 167-40-5:
Za morebitno kršenje delavskih pravic so v Sloveniji pristojni ustrezni organi, na primer
Inšpektorat republike Slovenije za delo, mogoče pa še kakšen drug organ. Zato naj se
zaposleni obrnejo na ustrezno inštitucijo, ki pa ni NO OT. Glede na to, da ni naslovnika,
odgovora NO OT nima kam poslati. Lahko pa se ta sklep objavi na ustreznem mestu na
Občini Tržič.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 7. točki:

Razno

Naslednja seja NOOT je predvidena za 6. 6. 2018.
Seja je bila zaključena ob 18:30 uri.

Zapisala:

Boštjan MEŠIČ

Katarina Turk

Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

