NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0004/2011
Datum: 07/07-2014

ZAPISNIK
48. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
2. julija 2014 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič (Trg svobode 18)
PRISOTNI ČLANI NO: mag. Alenka BRADAČ – predsednica NO, Rudi STELZER, Boris
TOMAZIN, mag. Matjaž DOVŽAN
UPRAVIČENO ODSOTEN: Mag. Dragan MANJULOV
ZAPISNIK: Katja REKELJ
Predsednica NO mag. Alenka Bradač je pozdravila vse prisotne in dala v razpravo dnevni red
48. redne seje NO

DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in realizacije sklepov 47. redne seje NO z dne 18.6.2014.
2. Pregled Zaključnega računa Občine Tržič za leto 2013, oblikovanje poročila (gradivo je
dodatno posredovana dokumentacija občinske uprave, ki je bila posredovana na zadnji
seji).
3. Pregled dveh javnih naročil – Oblikovanje in sprejem Osnutka poročila
4. Plan dela NO OT do konca izteka mandata.
5. Razno.
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki:

Pregled in potrditev zapisnika in realizacije sklepov 47. redne seje NO
z dne 18/06-2014

Člani NO so pregledali zapisnik in realizacijo sklepov 47. redne seje NO z dne 18/06 -2014
PREDLOG SKLEPA 216-48-1:
Sprejme se zapisnik in realizacija sklepov 47. redne seje Nadzornega odbora z dne 18/062014
PRISOTNIH
ZA

4
4
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PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki:

Pregled Zaključnega računa Občine Tržič za leto 2013, oblikovanje
poročila

Nadzorni odbor OT je pregledal dokumentacijo, ki jo je prejel s strani občinske uprave OT. Člani
NO so podali svoja mnenja, ugotovitve in pripombe in sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 217-48-2:
Nadzorni odbor OT je sprejel vsebino končnega poročila o zaključnem računu za leto
2013. Poročilo se dopolni z navedbo referenčnih dokumentov in sej na katerih je bila
obravnavana ta tematika, in dokončno sprejme na 5. korespondenčni seji, ki bo potekala
v petek, 4. julija 2014.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki:

Pregled dveh javnih naročil – Oblikovanje in sprejem Osnutka poročila

Člani Nadzornega odbora OT so pregledali osnutek poročila o opravljenem pregledu dveh
javnih naročil in v besedilo vnesli popravke ter sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 218-48-3:
Sprejme se osnutek poročila o opravljenem pregledu dveh javnih naročil objavljenih v
letu 2013. Poročilo se z ustreznim dopisom posreduje županu in občinski upravi OT, da
le ta poda pripombe oz. odzivno poročilo.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. točki:

Plan dela NO OT do konca izteka mandata

Člani Nadzornega odbora OT do zaključka mandata predvidevajo še dve seji na katerih bodo
dokončali planirane naloge.
K 5. točki:

Razno

Člani Nadzornega odbora OT planirajo naslednjo sejo 23.7.2014 ob 17.00.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

Zapisala
Katja Rekelj

mag. Alenka BRADAČ
Predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič

