NADZORNI ODBOR
Številka: 9001-0001/2015
Datum: 24.4.2015

ZAPISNIK
5. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
22. aprila 2015 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
ZAPISNIK: Katja REKELJ

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 4. seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 8.4.2015,
Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 4. seji, 8.4.2015
Priprava osnutka poročila o pregledu zaključnega računa občine Tržič za leto 2014,
Obravnava odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015,
Razno.

Predsednik NO Boštjan MEŠIČ je pozdravil vse prisotne na 5. redni seji Nadzornega odbora OT
in vprašal, če se vsi strinjajo s predlaganim dnevnim redom. Ker pripomb ni bilo so člani NO
sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki:

Potrditev zapisnika 4. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z
dne 8.4.2015

Člani NO OT so pregledali zapisnik 4. redne seje NO, z dne 8.4.2015. Predlaganih je bilo nekaj
manjših popravkov in na podlagi tega,so sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 15-5-1:
Sprejme se zapisnik 4. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 8.4.2015 z
upoštevanimi popravki.
Občina Tržič,Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 · fax: 04 597 15 13
e-pošta: obcina.trzic@trzic.si · varni e-predal: obcina.trzic@vep.si internet: www.trzic.si

PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 4. redni seji, 8.4.2015

Člani Nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 4. redni seji in ugotovili,
da so bili vsi sklepi realizirani. Sprejeli so naslednji
PREDLOG SKLEPA 16-5-2:
Člani NO sprejmejo pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 4. redni seji, z dne
8.4.2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:

Priprava osnutka poročila o pregledu zaključnega računa
občine Tržič za leto 2014

Člani NO so si razdelili naloge za nadaljnji pregled zaključnega računa občine Tržič za leto
2014. Prav tako morajo pregledati odgovore občinske uprave, ki so jih prejeli na dan seje. Na
nekaj odgovorov s strani občinske uprave oz. Mete MAČEK pa člani NO še čakajo. Ugotovili so
tudi, da priporočila, ki jih je NO podal v svojih končnih poročilih prejšnja leta, občinska uprava ni
upoštevala. Dogovorili so se, da Boris TOMAZIN pripravi osnutek za izdelavo končnega
poročila in pregleda priporočila Nadzornega odbora za leto 2011, 2012 in 2013. Člani NO so
sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 17-5-3:
Boris TOMAZIN pripravi osnutek poročila najkasneje do 7.5.2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 4. točki:

Obravnava odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015

Člani NO so pred sejo vsak zase pregledali predlog proračuna občine Tržič za leto 2015. Na seji
so izmenjali mnenja. Po razpravi so sprejeli naslednji
PREDLOG SKLEPA 18-5-4:
Člani Nadzornega odbora OT so se seznanili z Odlokom o proračunu Občine Tržič
za leto 2015.
PRISOTNIH
5
ZA
5
PROTI
5
Sklep je bil sprejet.
K 5. točki:
Člani NO so se seznanili z dopisom Ministrstva za javno upravo, natančneje Službe za lokalno
samoupravo, ki opozarja na določene nepravilnosti in neusklajenosti temeljnih aktov delovanja
občinske uprave, občinskega sveta in nadzornega odbora. Ravno tako so se seznanili s
predlogom za odpravo očitanih nepravilnosti, ki ga je posredoval direktor občinske uprave.
Nadzorni odbor se strinja s predlogom direktorja občinske uprave in bo pristopil k odpravi
pomanjkljivosti v skladu s predlaganim vrstnim redom.
Naslednja seja Nadzornega odbora je predvidena 14. maja ob 16.00.

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.

Zapisala
Katja Rekelj

Boštjan MEŠIČ
Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič

