NADZORNI ODBOR
Številka: 032-0004/2011-531
Datum: 9/6-2011

ZAPISNIK
6. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
8. junija 2011 ob 16.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič
PRISOTNI: Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Klemen SRNA, Marko MEŢNAR,
OSTALI PRISOTNI: Mateja MALOVRH – vodja Urada za gospodarstvo in druţbene dejavnosti,
Marjeta MAČEK – vodja Urada za finance,
ZAPISNIK: Dalja MALI.
Podpredsednik Boris TOMAZIN je vse prisotne pozdravil in dal v razpravo dnevni red 6. redne
seje nadzornega odbora.
Klemen SRNA je predlagal razširitev dnevnega reda in sicer, da se na dnevni red uvrsti nova 3.
točka - Imenovanje novega predsednika/predsednice nadzornega odbora. Vse ostale točke se
pomaknejo za mesto navzdol.
Boris TOMAZIN je dal na glasovanje predlog razširjenega dnevnega reda:
PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se predlagani dnevni red.
PRISOTNIH
3
ZA
3
PROTI
0
Dnevni red je bil sprejet.

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 5. seje z dne 16/5-2011,
Pregled in realizacija sklepov s 5. seje NO dne 16/5-2011,
Imenovanje novega predsednika/predsednice nadzornega odbora občine Trţič,
Poročilo podpredsednika o dogajanju na 7. redni seji občinskega sveta 1/6-2011,
Nadaljevanje nadzora in pregleda zaključnega računa proračuna občine Trţič za leto
2010,
6. Pregled uresničevanja Načrta razvojnih programov (NRP) občine v letih 2008 - 2011,
7. Obravnava svetniškega vprašanja in dopisa KMVVI,
8. Razno.

K 1. točki:

Potrditev zapisnika 5. redne seje NO z dne 16/5-2011

Člani nadzornega odbora so pregledali zapisnik 5. redne seje z dne 16/5-2011. Pripomb na
zapisnik ni bilo, zato je podpredsednik Boris TOMAZIN dal na glasovanje naslednji
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PREDLOG SKLEPA 22-6-1:
Sprejme se zapisnik 5. redne seje nadzornega odbora z dne 16/5-2011.
PRISOTNIH
3
ZA
3
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 2. točki:

Pregled in realizacija sklepov s 5. seje NO z dne 16/5-2011

Člani nadzornega odbora so pregledali realizacijo sklepov 5. redne seje z dne 16/5-2011 in na
dokument niso imeli pripomb. Podpredsednik Boris TOMAZIN je zato dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA 23-6-2:
Nadzorni odbor sprejme pregled in realizacijo sklepov, sprejetih na 5. redni seji dne
16/5-2011.
PRISOTNIH
3
ZA
3
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 3. točki:

Imenovanje novega predsednika/predsednice nadzornega odbora
občine Tržič

V razpravi so člani poudarili, da so ob odstopu prejšnje predsednice nadzornega odbora vsi
ostali člani izrazili ţeljo, da naj novo izvoljeni član sprejme funkcijo predsednika nadzornega
odbora. Nova članica Alenka BRADAČ je soglašala, da sprejme funkcijo predsednice
nadzornega odbora. Zato je Boris TOMAZIN dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA 24-6-3:
Člani Nadzornega odbora občine Tržič za predsednico nadzornega odbora imenujejo
mag. Alenko BRADAČ.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 4. točki:

Poročilo podpredsednika Borisa TOMAZINA o dogajanju na 7. redni
seji občinskega sveta 1/6-2011

Boris TOMAZIN je podal poročilo o dogajanju na 7. redni seji občinskega sveta, ki je bila dne
1/6-2011 za naslednje tri točke:
 razrešitev člana nadzornega odbora mag. Andreja ŠMIDA,
 imenovanje nadomestne članice nadzornega odbora Alenke BRADAČ, ki je nasledila
prejšnjo članico Marijo BERLOT,
 na kratko je predstavil poročilo o poslovanju Komunale Trţič d.o.o. za leto 2010.
Ostali člani na podano poročilo niso imeli pripomb. Glasovanja k tej točki ni bilo.
K 5. točki:

Nadaljevanje nadzora in pregleda zaključnega računa proračuna
občine Tržič za leto 2010

Na podlagi priporočil in predlogov, ki so bili sestavni del preliminarnega poročila o pregledu
zaključnega računa proračuna občine Trţič za leto 2010, so člani nadaljevali z nadzorom. Na
sejo so bili vabljeni tudi predstavniki občinske uprave. Seje sta se udeleţili Mateja MALOVRH –
vodja Urada za gospodarstvo in druţbene dejavnosti in Marjeta MAČEK – vodja Urada za
finance.
Marjeta MAČEK je specificirala realizirane odhodke, ki so zajeti v posameznih skupinah kontov
in obrazloţila vzroke za odstopanja med višino planiranih in realiziranih odhodkov v letu 2010.
Dogovorjeno je bilo, da se pri načrtovanju proračuna bolj natančno načrtuje po posameznih
kontih. Nadalje je podala poročilo o zadolţenosti Občine Trţič na dan 31/12-2010. Dogovorjeno

je tudi bilo, na kakšen način bo občinska uprava upoštevala priporočila nadzornega odbora pri
izdelavi zaključnega računa proračuna občine Trţič za leto 2011.
Mateja MALOVRH je predstavila teţave pri planiranju po proračunskih postavkah oz. po
skupinah kontov odhodkov. Nadalje je podala poročilo o postopkih javnega naročanja pri
izgradnji otroških igrišč na območju občine Trţič v letu 2010 in poročilo o pregledu porabe
sredstev na PP 30701 – Ureditev Dovţanove soteske. Obrazloţila je tudi problematiko ţičniških
naprav na Zelenici.
Po končani razpravi je bil oblikovan naslednji
PREDLOG SKLEPA 25-6-5:
Nadzorni odbor sprejme dodatna pojasnila in odgovore na vprašanja, ki so bili podani na
seji in s tem zaključuje nadzor zaključnega računa proračuna občine Tržič za leto 2010.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 6. točki:

Pregled uresničevanja Načrta razvojnih programov (NRP) občine v
letih 2008 - 2011

Mateja MALOVRH in Marjeta MAČEK sta predstavili vsebino NRP-jev in članom nadzornega
odbora izročili gradivo, ki predstavlja osnovno podlago za nadzor. Mateja MALOVRH je bolj
podrobno opisala naslednje NRP-je:
- izgradnja prizidka k Osnovni šoli Kriţe,
- investicija Trţiški muzej,
- investicija Knjiţnica dr. Toneta Pretnarja,
- investicija Šolska ulica 4 in
- izgradnja obvoznice.
Po pregledu gradiva in končani razpravi je bil na glasovanje dan naslednji
PREDLOG SKLEPA 26-5-6:
Do ponedeljka, 13/6-2011 vsak član nadzornega odbora izbere vsaj en NRP, nad katerim
bo vršil pregled in nadzor. Do petka, 17/6-2011 člani nadzornega odbora formulirajo
vprašanja, ki se bodo nanašala na nadzorovan NRP, zbrana vprašanja bo predsednica
Alenka BRADAČ posredovala direktorju občinske uprave. Občinska uprava pripravi
odgovore na vprašanja najkasneje do petka, 24/6-2011.
PRISOTNIH
4
ZA
4
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
K 7. točki:

Obravnava svetniškega vprašanja in dopisa KMVVI

Člani nadzornega odbora so se najprej seznanili z dopisom Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja in s svetniškim vprašanjem, ki ga je na nadzorni odbor naslovil občinski
svetnik dr. Jure MEGLIČ. Nato je predsednica Alenka BRADAČ predala besedo Borisu
TOMAZINU.
Boris TOMAZIN je povedal, da je poleg funkcije člana nadzornega odbora opravljal tudi funkcijo
člana Sveta KS Lom pod Storţičem, kar po določbah Zakona o lokalni samoupravi predstavlja
nezdruţljivost funkcij. Povedal je, da je zato na občinsko volilno komisijo naslovil nepreklicno
odstopno izjavo s funkcije člana Sveta KS Lom pod Storţičem in s tem odpravil konflikt
interesov, ki izhaja iz nezdruţljivosti obeh funkcij.
Nadalje je povedal, da je z dovoljenjem drugih članov v imenu nadzornega odbora naslovil
vprašanje o zdruţljivosti funkcij člana nadzornega odbora in predsednika Športne zveze Trţič
na Sluţbo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). Odgovora nadzorni
odbor še ni prejel. Člane nadzornega odbora je tudi seznanil z odgovori na pogosta vprašanja,
ki se nahajajo na spletni strani SVLR. Iz navedenih odgovorov na podobno zastavljena
vprašanja se lahko sklepa, da sta funkciji člana nadzornega odbora in predsednika Športne
zveze Trţič zdruţljivi. Nato je Boris TOMAZIN zapustil sejo.
Ostali člani nadzornega odbora so v razpravi oblikovali naslednji

PREDLOG SKLEPA 27-5-7:
Nadzorni odbor bo počakal na pisno mnenje SVLR, o morebitni razrešitvi pa bo odločal
po prejemu mnenja.
PRISOTNIH
3
ZA
3
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.

Zapisala
Dalja MALI

Alenka BRADAČ
predsednica
Nadzornega odbora Občine Tržič

