NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015/331(402)
Datum: 11. 10. 2018
ZAPISNIK
45. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
10. 10. 2018 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Edvard
POLAJNAR
ZAPISNIK: Katarina Turk
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 44. redne seje
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 44. redni seji
3. Priprava osnutka poročila o pregledu občinske uprave OT: Pregled Izdelave načrta
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Tržič in
Izdelave CPS občine Tržič
4. 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 44. redne seje

Člani NO so pregledali zapisnik 44. redne seje in so imeli pripombo k 1. točki, in sicer, da so
člani oblikovali zahteve za pridobitev dodatnih pojasnil in ne priporočila za pridobitev dodatnih
pojasnil. Zapisnik se tako popravi v zadnjem odstavku razprave k 1. točki zapisnika 44. redne
seje, in sicer tako, da se beseda »priporočila« zamenja z besedo »zahteve«. Besedilo predloga
sklepa 180-44-1 se tako glasi: »Člani NO OT oblikujejo zahtevek za dodatna pojasnila k
obravnavani prvi točki pregleda, ki se ga vroči UO OT.«.
PREDLOG SKLEPA 184-45-1:
Člani NO sprejmejo zapisnik 44. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne
14. 9. 2018.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
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K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 44. redni seji

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 44. redni seji in ugotovili, da so vsi sklepi,
sprejeti na 44. redni seji Nadzornega odbora, realizirani.
PREDLOG SKLEPA 185-45-2:
Sklepi, sprejeti na 44. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

K 3. točki:
Priprava osnutka poročila o pregledu občinske uprave OT: Pregled
Izdelave načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
občini Tržič in Izdelave CPS občine Tržič
Člani NO so pregledali pojasnila Občine Tržič v zvezi s podanimi zahtevami NO in v razpravi
ugotavljali, da je odgovor pomanjkljiv in nekonkreten. Niti iz pojasnil ni razvidno niti ni
predloženo dokazilo, na osnovi česa je bilo to naročilo upravičeno. Glede na to, da so se občine
povezale v konzorcij, kjer je BSC prevzel vlogo koordinatorja med ministrstvi, občinami in
izdelovalcem načrtov razvoja OŠO, se članom NOOT postavlja vprašanje o načinu oddaje
naročila. Nadalje so člani razpravljali, da iz predloženega pojasnila ne izhaja jasen odgovor, v
okviru katerega projekta Občina Tržič s to študijo dejansko sodeluje: gradnja OŠO na podeželju
(bele lise) ali projekt RuNe. Iz pojasnila izhaja, da za sodelovanje v projektu RuNe študija
pravzaprav ni potrebna, zato se tudi dodatno odpira vprašanje, čemu je pravzaprav namenjen
Načrt razvoja OŠO, ki je bil obravnavan na 32. seji Občinskega sveta Občine Tržič dne
14.6.2018. Glede na nejasnosti so člani NO soglašali, da se Občino Tržič pozove k predložitvi
dodatnih pojasnil in dokumentacije ter se za namen razjasnitev na naslednjo sejo NOOT
ponovno povabi predstavnika občinske uprave. Hkrati so se dogovorili, da članica Alenka
Bradač pripravi besedilo osnutka poročila.
PREDLOG SKLEPA 186-45-3:
Člani NO OT sprejmejo sklep, da se Občini Tržič pošlje poziv k dodatnim pojasnilom in
predložitvi dokumentacije v zvezi z izdelavo načrta razvoja OŠO ter vabilo na naslednjo
sejo NOOT, kjer se opravi podrobnejši pregled.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Članica NOOT, ga. Alenka Bradač, se je opravičila in zapustila sejo NOOT.
K 4. točki:

Razno

Naslednja seja NOOT je predvidena za 14. 11. 2018.
Seja je bila zaključena ob 18:15 uri.

Zapisala:

Boštjan MEŠIČ

Katarina Turk

Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

